
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marks Wachters notarissen (Eindhoven) is een handelsnaam van Marks Wachters Praktijk 
B.V. (KvK 17284503). Op alle aanvaarde opdrachten en (andere) werkzaamheden zijn de 
Algemene Voorwaarden van Marks Wachters notarissen van toepassing. Onze algemene 
voorwaarden zijn vindbaar op www.markswachters.nl. Iedere aansprakelijkheid is beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door  de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 
Derdengeldenrekening Marks Wachters notarissen:  
IBAN NL92 INGB 0662 9146 00 BIC INGBNL2A 
IBAN NL11 RABO 0101 1080 01 BIC RABONL2U 
IBAN NL70 ABNA 0444 242422 BIC ABNANL2A 

 

Eindhoven 
Onze Lieve Vrouwestraat 8 
5623 PE Eindhoven 
Postbus 180 
5600 AD Eindhoven 
T: (040) 244 88 55 
F: (040) 245 57 80 
E: info@markswachters.nl 
I: www.markswachters.nl 
 

Nuenen 
Parkstraat 54 
5671 GH Nuenen 
Postbus 134 
5670 AC Nuenen 
T: (040) 283 13 03 
F: (040) 283 63 75 
E: nuenen@markswachters.nl 
I: www.markswachters.nl  
 

 

 

Beste cliënten, relaties en vrienden,  

 

De afgelopen dagen heeft het leven mij doen inzien hoe waardevol de tijd is die wij 

geschonken krijgen. Hoewel ik mij goed voel en ik geen pijn heb, kreeg ik op 4 september 

jl. in het ziekenhuis slecht nieuws. Ik ben ongeneeslijk ziek en krijg alleen 

levensverlengende behandelingen. Dit nieuws kwam voor mij, mijn familie en mijn 

collega’s als donderslag bij heldere hemel. 

 

Nu ik tijd heb gehad om na te denken wil ik het volgende mededelen. Als Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau heb ik geen paard en ook geen zwaard, maar wil ik wel sterven 

in het harnas. Mijn kantoor is mijn trots, mijn werk geeft mij voldoening en notaris zijn 

is mijn passie. Ondanks dat mijn toekomst nu erg onzeker is, is de toekomst van ons 

kantoor dat niet. Het kantoor blijft bestaan, met of zonder mij als notaris. Gelukkig 

hebben wij de afgelopen jaren een sterk team opgebouwd. Dit team staat klaar om mijn 

taken over te nemen, mocht ik deze zelf niet meer kunnen uitvoeren. Ik weet daarom 

zeker dat mijn cliënten, relaties en kantoor in goede handen zijn bij dit team. Onze 

dienstverlening zal doorgaan zoals eenieder dit van ons gewend is.   

 

Ter afsluiting van deze brief wil ik bij voorbaat iedereen bedanken voor eventuele 

steunbetuigingen. Ik verwacht echter niet in staat te zijn om op alles te kunnen reageren. 

 

Met vriendelijke groet, 
Raymond van de Wouw 
 


