
EINDHOVEN – Sinds 1949 is 
Marks Wachters notarissen 
een begrip binnen en bui-
ten Eindhoven. Hoewel oor-
spronkelijk opgericht onder 
een andere naam, is de naam 
sinds 1974  een echte merk-
naam geworden, die staat 
voor hoogwaardige dienstver-
lening met persoonlijke aan-
dacht. Eerst vanuit het hartje 
centrum  Eindhoven, nu vanuit 
het moderne en transparante 
onderkomen aan de O.L. Vrou-
westraat, waar het notariskan-
toor zijn ambities kan gaan 
waarmaken.

De steeds slechtere bereikbaarheid 
van de binnenstad, parkeerproble-
men, groei in enthousiast perso-
neel en het aantal vierkante meters 
– het waren allemaal redenen voor 
Marks Wachters notarissen om de 
oude locatie te verlaten en te ver-
huizen naar het nieuwe onderko-
men. “Het is heel spannend”, vindt 
mr. Jaap van Zwet. “We hebben een 
grote sprong gemaakt door van een 
monumentaal rijksmonument naar 
een gewone kantooretage te verhui-
zen.” Maar wat van buiten gewoon 
aandoet, wordt binnen gecompen-
seerd met een eigentijdse en stoere 
inrichting. Ze wilden dan ook alles-
behalve een traditioneel notariskan-
toor. Marks Wachters notarissen is 
open en transparant, dus was het 
aan de deelnemende partijen de 
taak een open en transparant kan-
toor te ontwerpen. King Kongs en 
 Innostava zijn daarin dan ook erg 
goed geslaagd.

Er is gebruikgemaakt van veel glas 
zodat je van de ene naar de andere 
kant kunt kijken. “Ook hebben we 
gekozen voor de warme kleur van 
hout en is er veel aandacht besteed 
aan de  details”, vertelt mr. Raymond 
van der Wouw. Zo kan met een gla-
zen harmonicadeur de ruimte kleiner 
of groter worden gemaakt, zijn de 
wanden voorzien van kleurig fotobe-
hang en liggen er her en der bijzon-
dere karpetten. “Het is transparant, 
open, laagdrempelig, gastvrij”, somt 
Van Zwet op. “Dat past bij ons kan-
toor. Notariskantoren hebben over 
het algemeen nog een stoffi g imago. 
Dat willen we niet. Wij willen profes-
sioneel zijn, maar toegankelijk. Onze 
dienstverlening is persoonlijk. We 
vinden het belangrijk dat iedereen 
begrijpt waar je voor tekent. 

Daarom gaan we aan tafel zitten en 
leggen we alles in ‘gewone mensen-
taal’ uit”, vervolgt Van Zwet. “Of het 
nu gaat om een samenlevingscon-
tract, koopcontract van een huis of 
het oprichten van een BV”, aldus 

Van der Wouw, “en dat onder het 
genot van een kopje koffi e.”  De 
 koffi emachine staat dan ook centraal 
in de ruimte, zodat zij daar met hun 
relaties naartoe kunnen lopen. 

Binnenlopen kan overigens zonder 
aan te bellen. Je loopt gewoon door 
de draaideur naar binnen. Heel gast-
vrij en toegankelijk. “Dat willen wij 
voor onze relaties. Zij moeten zich 
thuis voelen.” De klanten van Marks 
Wachters is een gemêleerde groep: 
van starter die zijn eerste huis koopt 
en 65+’er die de erfenis wil laten 
vastleggen tot vermogende onder-
nemer. “Dat maakt het zo leuk”, zegt 
Van der Wouw.

Nieuwe locatie
Langs de nieuwe locatie passeren 
dagelijks zo’n 27.000 auto’s. “De 
zichtbaarheid is enorm. Bovendien 
zijn we veel beter bereikbaar en heb-
ben we eigen parkeerplaatsen.” 

Van Zwet: “We hebben dit gedaan 
voor een lange toekomst. We heb-
ben nu 900 m2 vloeroppervlakte, 
hiervan benutten we nu de linker-
helft, maar de verwachting is dat de 
tweede helft ook snel opgevuld zal 
worden met nieuwe collega’s.”

Momenteel behoort Marks Wachters 
notarissen tot een van de grotere 
kantoren in de omgeving Eindhoven. 
Zij hebben de ambitie om verder te 
groeien, zowel in Eindhoven als 
daarbuiten. Dat zal gaan gebeuren 
middels samenwerkingen of door 
overnames van kantoren in de regio. 
Kwaliteit blijft altijd voorop staan. 
Particuliere klanten en (vermogende) 
ondernemers kunnen blijven rekenen 
op de specialistische kennis.

Het is dan ook de bedoeling om 
veel meer te gaan doen. Van Zwet 
denkt aan aanverwante dienstver-
lening, aan verbindende factoren. 
“We willen een spil in het web zijn in 
plaats van de notaris die de ideeën 
per akte opmaakt. We hebben zo’n 
mooi groot netwerk, laten we kennis 
gaan delen.” Hij denkt aan het net-
werk te gebruiken om mensen met 
elkaar verbinden, zodat ze kennis 
kunnen delen of op andere manie-
ren in elkaar investeren. Hierop is de 
rechterzijde van het kantoor dan ook 
ingericht. Klaar om gebruikt te wor-
den voor kantoorborrels, netwerk-
bijeenkomsten, maar ook bruikbaar 
voor presentaties of gastcolleges. 
Denk aan een gastcolleges over een 
onderwerp wat op dat moment actu-
eel is. Duidelijk is dat er vraag naar 
is vanuit particulieren, maar ook voor 
accountants- en belastingadviseurs 
is een dergelijk college van toege-
voegde waarde. Verder kijken dan 
de akte, noemt Van der Wouw dat. 

Hoewel notariszaken veelal een 
 formele aangelegenheid is, handelt 
Marks Wachters notarissen ze op 
een informele wijze af. “Dat is ook 
onze opzet, dat is wat we zijn.”
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Heel gastvrij en  toegankelijk. 
“Dat willen wij voor onze 
relaties.


