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Dit kantoor bestaat uit vijf advocaten, waarvan vier een zeer ruime ervaring hebben in de advocatuur.
Mevrouw M. Nagtegaal is advocaat-stagiaire en volgt thans de beroepsopleiding.
Mevrouw Myrthe Nagtegaal is beginnend advocaat, maar is reeds sinds juli 2011 bestuurslid van de
Stichting Mentorschap Noord-Holland. Mede door deze functie is zij goed op de hoogte van het reilen
en zeilen in bewindvoerdersland. Als jurist en advocaat kan zij vervolgens de vertaalslag maken naar
de juridische positie van leden van de BPBI.
De heer Evert Nagtegaal heeft zeer ruime ervaring op het terrein waarop de leden van de BPBI actief
zijn. Hij is medeoprichter (in 1994) van de stichting Humanitas Inkomensbeheer ZaanstreekWaterland, indertijd de Stichting Inkomensbeheer Zaanstreek-Waterland, en sedertdien tot op heden
bestuurslid van deze stichting. Daarnaast treed hij regelmatig op in zaken op het gebied van
bewindvoering, zowel in adviserende zin als in procedures.
Mevrouw Pauline Stam is gespecialiseerd op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Zij behandelt in
overwegende mate zaken voor personen die te maken hebben met een conflictsituatie over hun
uitkering. De bewuste keuze voor dit rechtsgebied benadrukt haar betrokkenheid met de zwakkeren in
de samenleving. Voor uw leden kan haar kennis en ervaring een belangrijk pluspunt zijn.
Niet onbelangrijk is dat meerdere advocaten op ons kantoor gespecialiseerd zijn op onder meer de
rechtsgebieden huurrecht en arbeidsrecht. In voorkomende gevallen zal dit zeer zeker van toepassing
kunnen zijn. Op onze website is uiteraard hierover ook de nodige informatie te vinden.
Wat betreft de bereikbaarheid. Zij zijn gevestigd in Zaandam, op slechts 10 minuten afstand van
Amsterdam. Het kantoor is per auto goed bereikbaar, inclusief voldoende parkeergelegenheid in de
zeer nabije omgeving (2 minuten lopen). Het station ligt op 10 minuten loopafstand van het kantoor
en vanaf de bushalte is het drie minuten lopen, zodat openbaar vervoer zeker ook een goed
alternatief is. Onder meer dankzij de digitalisering is landelijke dekking geen probleem. In geval van
een bezoek op locatie of een zitting elders in het land kan dit uiteraard gewoon worden ingepland.
Met betrekking op de tarifering, bedraagt het uurtarief in beginsel € 150,=, exclusief btw en
kantoorkosten (6%).
Het kantoor is een middelgroot kantoor. Een goede dienstverlening is voor hen de hoogste
doelstelling, als de klant tevreden is, dan zijn zij het ook. De insteek is in beginsel altijd om in
onderling overleg tot oplossing van een geschil te komen. Dat betekent dat heel vaak kan worden
voorkomen dat partijen in lange en kostbare procedures terecht komen. Indien een oplossing in der
minne niet lukt, of op voorhand niet haalbaar blijkt, dan zal zonder aarzelen wel voor een harde
aanpak worden gekozen.

