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De Groof accountants en adviseurs breidt uit; nu ook advocatuur met mr. G.G. Boeve

Hoe haal ik mijn recht?
De accountant is hét aanspreekpunt van de ondernemer bij economische en ﬁscale kwesties. In toenemende mate
verwacht de ondernemer echter dat de accountant ook een gedegen kennis heeft van het handels- en faillissementsrecht.
Hoe leg ik afspraken schriftelijk juist vast? Waar heb ik recht op als mijn toeleverancier of afnemer zijn afspraken niet
nakomt? Wat moet ik doen als mijn onderneming, toeleverancier of afnemer in ﬁnancieel zwaar weer verkeert? Dergelijke
vragen worden regelmatig voorgelegd aan onze adviseurs. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden breiden wij
onze dienstverlening uit door nu ook advocatuur aan te bieden.

Hoe krijgt u zeker betaald?

Onderneming in zwaar weer;

Om er zeker van te zijn dat u wordt (terug)betaald, kunt u

herstructurering en faillissement

– bijvoorbeeld als toeleverancier of als uitlener van geld –

Als uw onderneming zich in financiële moeilijkheden bevindt is

gebruikmaken van verschillende instrumenten.

dat vaak een stressvolle periode. Er wordt veel van u verwacht

Denk bijvoorbeeld aan goede algemene voorwaarden, het

en u staat voor ingewikkelde vraagstukken. Onze specialist denkt

vestigen van pand- en hypotheekrechten, het afspreken van

graag met u mee. Hij kan u adviseren over welke handelingen

een eigendomsvoorbehoud en het verlangen van een borgtocht

u als bestuurder of aandeelhouder nog mag verrichten. Mag u

of hoofdelijkheid. Bij voorkeur regelt u dit aan het begin van een

bijvoorbeeld nieuwe verplichtingen namens de vennootschap

handelsrelatie. Ook in intercompany-relaties zijn deze aspecten

aangaan, zoals het plaatsen van nieuwe bestellingen?

van belang. Onze specialist is thuis in deze onderwerpen.

En mag u de management fee en de huur aan een andere
groepsmaatschappij betalen, terwijl andere crediteuren niet

Handelsgeschillen

worden betaald? Moet u de Belastingdienst informeren over

Het is mogelijk dat u een geschil heeft of krijgt dat niet zomaar

betalingsonmacht? Dergelijke vragen zijn van belang en

is opgelost, bijvoorbeeld een geschil met een toeleverancier,

geregeld aan de orde.

een afnemer of met uw huisbankier. Dat is erg vervelend.
Wat zijn uw rechten als een partij zijn afspraken niet nakomt, in

Een faillissement kan worden voorkomen door de onderneming

het geval van vroegtijdige beëindiging van een handelsrelatie,

tijdig te herstructureren, bijvoorbeeld door een herfinanciering of

bij het niet betalen van facturen omdat goederen niet goed

door een verlieslatend bedrijfsonderdeel te verkopen.

zouden zijn, bij vertraging in de aﬂevering van goederen, bij het

Onze specialist onderzoekt met u de mogelijkheden en brengt

opzeggen van de kredietrelatie door uw bank et cetera?

kansen en risico’s in beeld. Soms is een faillissement evenwel

Veel geschillen én oplossingen zijn mogelijk. Onze advocaat

onvermijdelijk.

denkt graag met u mee bij het vinden van een geschikte

Onze advocaat informeert u over de mogelijkheden. Ook denkt

oplossing.

hij met u mee of een doorstart, bijvoorbeeld in de vorm van een
pre-pack, zinvol kan zijn.
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Procederen

Bundeling van expertise

Als u een procedure bij de rechtbank wilt opstarten of u bent

De accountants en fiscalisten van De Groof werken nauw

gedagvaard, dan hebt u in sommige gevallen een advocaat

met Gosse samen om tot een bundeling van ieders expertise

nodig. Onze specialist is een ervaren advocaat en kan u ook

te komen. Het voordeel van deze samenwerking is dat u als

daarbij van dienst zijn. Hij maakt in korte tijd een inschatting

ondernemer nog beter kunt reageren op ontwikkelingen en

van de proceskansen en bijbehorende risico’s, waardoor u een

daarmee uw bedrijf optimaal bestuurt.

weloverwogen beslissing kunt nemen.
Onze specialist

Kosteloos kennismakingsgesprek

Om u op deze gebieden van het beste advies te voorzien en

Wilt u kennismaken en een juridische kwestie bespreken?

om, indien nodig, procedures bij de rechtbank te voeren, is

Dan bieden wij vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Gosse Boeve als advocaat werkzaam bij De Groof. Gosse is

U bespreekt uw kwestie met onze specialist en u zoekt

tevens verbonden aan FALCQ Advocaten in Valkenswaard

samen naar een oplossing.

en hij heeft eerder als advocaat en curator gewerkt bij enkele
gerenommeerde advocatenkantoren, waaronder RESOR
(Amsterdam) en BANNING (’s-Hertogenbosch). Hij heeft zich
nader gespecialiseerd in het handels- en faillissementsrecht
en heeft de specialisatieopleidingen Grotius Financiering &
Zekerheden (2011), Grotius Insolventierecht (2013) en Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten aan de Erasmus
Universiteit (2015) met succes afgerond.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze juridische dienstverlening?
Neem dan contact met ons op
(telefoonnummer: +31 (0) 40 254 55 55) en vraag naar
Gosse Boeve of stuur een email (g.boeve@degroof.nl).

Gosse is gedetacheerd door FALCQ Advocaten LLP uit Valkenswaard als onafhankelijk advocaat bij De Groof.
Hij is zowel in Valkenswaard als op het adres van De Groof in Veldhoven werkzaam.
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