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NOTARISKANTOOR VAN DE OUDEWEETERING, OEGSTGEEST

Toonbeeld van het    moderne notariaat
Notaris Linda van de Oudeweetering blaast flink het stof van het notariaat zoals dat bekend 
staat bij veel mensen. Dat doet ze heel praktisch; met een jong bevlogen team,  een heldere 
bedrijfsstructuur en vooral door sámen met de cliënt verder te kijken; bij belangrijke 
momenten in je leven. Dat is wat het team van de Van de Oudeweetering karakter geeft en 
het daardoor bijzonder maakt. Zonder drempels, direct naast de cliënt.

Het witte historische pand op de hoek van de 
Kempenaerstraat en de Warmonderweg nodigt uit om te 
bezoeken. Dat kan uiteraard alleen op afspraak, maar als 
je eenmaal binnen bent begrijp je wat Linda voor ogen 
had toen ze hier kantoor ging houden: fris, eigentijds, 
modern en ruimtelijk. Precies zoals het team werkt, het 

notariskantoor 3.0 zogezegd. Linda: ‘We hebben een eigen visie 
ontwikkeld, die past bij deze tijd. We zijn geen documentenfabriek, maar 
een menselijke organisatie die veel meer doet voor je dan een 
handtekening leveren. We bekijken een aanvraag vanuit meerdere 
perspectieven, zodat je beslissing geborgd is.’

De rode draad
Het notariaat passeert je leven als er zich belangrijke dingen voordoen. 
Zaken die geregeld moeten worden, en waar door de notaris ook inzicht 
wordt geboden en er aandacht is voor meer dan alleen een document. 
Linda is daarin overduidelijk: ‘Toen ik in 2013 begon als notaris wilde ik 
een bedrijf neerzetten dat meer doet dan dossiermappen sorteren. Geen 
aktefabriek maar een team van mensen dat gericht is op de persoon, 
betrokken bij alles wat je doet. De ene beslissing hangt vaak samen met 
het volgende belangrijke moment in je leven, als het ware een ketting van 

belangrijke schakels. Wij willen bijdragen aan de sterkte van die ketting, 
zo zou je het kunnen zien. De notaris is er altijd voor je op momenten die 
er toe doen, zakelijk zowel als prive; trouwen, een hypotheek afsluiten, 
een pand kopen, scheiden, een erfenis verdelen, je eigen een bedrijf 
starten, een bedrijf verkopen, een testament opstellen. Er komt veel meer 
bij kijken dan je denkt. En het zijn beslissingen en afspraken die 
betrekking hebben op vele jaren. Het gaat over relaties, toekomst, geld 
en zekerheid.’

Structuur
De notaris biedt structuur en veiligheid, om allerlei gedoe naderhand te 
voorkomen. Linda: ‘Je denkt er vaak niet bij na, en dat hoeft ook niet, als 
je maar op tijd mensen inschakelt die zaken voor je kunnen vastleggen. 
Stel je voor dat je een vermogen opgebouwd hebt, en daar is al belasting 
over afgedragen. Vervolgens moeten de erfgenamen daar straks nog 
eens het volle pond over afdragen. Want dat gebeurt als je de notaris er 
niet op tijd bij haalt. Wij regelen je estate planning. Daarmee zorg je dat 
je je vermogen zo aantrekkelijk mogelijk over kunt laten gaan. Met behulp 
van een testament, het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden of een 
plan om te schenken.’
 
Voor later
Tuurlijk, liefde en gezondheid gaan voor alles. Maar direct daaraan 
gekoppeld zijn ondernemen, families, relaties, wonen en vermogen. Zaken 
die er echt toe doen in het leven, die je leven vormen, die bijdragen aan 
geluk voor je zelf en je naasten, die zorgen voor veiligheid, een toekomst 
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en evenwicht in familierelaties. Linda: ‘Bij alle belangrijke 
beslissingen heb je een notaris nodig. En hoe beter je je 
belangrijke zaken vastlegt, hoe meer rendement dat biedt 
en hoe minder sores het geeft. Want áls het mis gaat, dan 
is het vaak nog meer werk om dingen te herstellen. We 
hebben een mooi land en onze wetgeving is goed maar 
ingewikkeld. Dan is het fijn als je iemand in de buurt hebt 
die met je meedenkt over nu en later. Dat is hoe we met ons 
team een relatie willen opbouwen met onze klanten.’

‘Als je een huis koopt, komt er 
best veel op je af en daar zagen 
wij nogal tegenop. Nu genieten 
we al jarenlang van de slimme 

keuzes die we toen maakten.’
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