SILK Advocaten & Mediators
is een boetiekkantoor en
richt zich volledig op het
familierecht en erfrecht.
Dit betekent dat u voor
alle kwesties rondom het
huwelijk, samenwonen,
echtscheidingen, afspraken
over de zorg rondom uw
kinderen, alimentatie en
overlijden bij ons terecht kunt.
SILK bestaat uit 6 gespecialiseerde advocaten die vrijwel
allemaal ook mediator zijn.
In korte tijd is ons kantoor
uitgegroeid tot één van de
grotere volledig gespecialiseerde boetiekkantoren
binnen het familierecht en
erfrecht. De focus van ons
kantoor ligt op complexere
zaken met veelal cliënten die
vrije beroepsbeoefenaren,
ondernemers en expats zijn.

SABRINA DE JONG

MARGREET RUIJGROK

GERLINDE SANDERS

Sabrina is een energieke advocaat
die graag nauw samenwerkt
met de cliënt. Zij is betrokken,
gestructureerd en doortastend.
Zet zich in zaken ten volle in om
tot een regeling te komen maar
schuwt indien nodig de gang naar
de rechter niet. Sabrina weet in
een vaak hectische periode voor
cliënten structuur en duidelijkheid te
bieden. Zij staat regelmatig expats
bij. Sabrina is gespecialiseerd in
zowel familierecht als erfrecht en
houdt kantoor in Amsterdam.

Margreet is een kundig en gedreven
professional, die tot de top van
het Nederlandse familie- en
erfrecht behoort. Zij is empathisch
en oplossingsgericht. Door haar
jarenlange ervaring weet zij cliënten
als advocaat of als mediator op
een efficiënte manier bij te staan.
Zij kan bouwen op een jarenlange
proceservaring. Margreet is zowel
gespecialiseerd in het familierecht
als erfrecht en houdt kantoor in
Amsterdam.

Gerlinde combineert empathie en
daadkracht om haar cliënten zo
goed mogelijk bij te staan. Door
goed te luisteren en zorgvuldig de
relevante informatie te analyseren,
begeleidt zij haar cliënten. Haar
passie is het begeleiden van een
op maat gemaakte oplossing die
het liefst zo eenvoudig mogelijk
wordt vorm gegeven. En: cliënten
zijn pas echt geholpen als het
een praktische oplossing is die op
lange termijn goed houdbaar is.
Gerlinde is gespecialiseerd in het
familierecht en erfrecht en houdt
kantoor in Den Haag.
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+316 147 59 681
sabrinadejong@silkadvocaten.nl
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+316 546 76 290
margreetruijgrok@silkadvocaten.nl
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+316 408 03 922
gerlindesanders@silkadvocaten.nl

Wij hebben een vestiging in
Amsterdam en Den Haag.
www.silkadvocaten.nl

COEN VAN DEN END

MONIQUE BEIJERSBERGEN

ZOË VIS

Coen heeft een scherpe juridische
blik en kan als geen ander in
financieel complexere echtscheidingen en nalatenschappen samen
met zijn cliënten een gedegen
strategie uitstippelen. Hij denkt
vooruit en is vasthoudend. Hij
combineert daarbij zijn ervaring in
het ondernemingsrecht met een
passie voor het familierecht en
erfrecht. Coen staat – al dan niet
als mediator – veel scheidende
ondernemers bij en heeft een grote
parate juridische kennis. Hij houdt
kantoor in Amsterdam.

Monique kenmerkt zich door op een
betrokken, kwalitatief hoogwaardige en oplossingsgerichte manier te
werken. Haar uitgangspunt is altijd
om in onderling overleg tot een
regeling te komen. Monique heeft
een enorme werklust en zet zich
tot het uiterste voor haar cliënten
in. Zij staat regelmatig expats bij
en wordt door de rechter ook als
bijzondere curator benoemd. Zij is
gespecialiseerd in het familierecht
en houdt kantoor in Den Haag.

Zoë is een betrokken en gedreven
advocaat. Zij werkt op een
gestructureerde manier en is
juridisch scherp. Door haar ervaring
als juridisch medewerker bij het
gerechtshof Den Haag binnen het
team familierecht weet zij als geen
ander hoe een zaak van meerdere
kanten kan worden bekeken en
wat voor een cliënt van belang is.
Daarbij verliest zij ook de betrokken
kinderen niet uit het oog. Zoë is
gespecialiseerd in het familierecht
en houdt kantoor in Amsterdam.
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PROFIELEN

+316 147 59 685
coenvandenend@silkadvocaten.nl
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+316 301 38 586
moniquebeijersbergen
@silkadvocaten.nl
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+316 830 24 923
zoevis@silkadvocaten.nl

