
Trip Advocaten & Notarissen 
 

Met ruim tachtig juristen, verspreid over 

kantoren in Assen, Groningen en 

Leeuwarden, vormt Trip Advocaten & 

Notarissen (hierna: Trip) de grootste 

juridische adviespraktijk van Noord-

Nederland. Zij staan midden in de Noord-

Nederlandse samenleving en zijn vertrouwd 

met de noordelijke cultuur van nuchter 

pragmatisme en handen uit de mouwen. Uit 

verschillende onderzoeken (door onder meer 

Incompany 100 en MT) is Trip als beste 

noordelijke kantoor naar voren gekomen.  

 

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van Trip zijn thuis in uiteenlopende branches en sectoren. 

Alle relevante juridische specialismen zijn aanwezig. Trip is een ambitieus kantoor. Er wordt hard 

gewerkt, maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor een leven naast het werk. De omgang tussen de 

medewerkers binnen het kantoor is informeel en persoonlijk. Er heerst een sterk team gevoel.  

 

Het vastgoed notariaat in Leeuwarden richt zich geografisch op het noorden van Nederland. De 

cliënten zijn divers. Commerciële vastgoedpartijen (onder meer ontwikkelaars) worden bijgestaan 

in hun (bouw)projecten, beleggingen en herstructurering van de (vastgoed) portfolio. De (private) 

investeringspartijen en grote MKB bedrijven worden bijgestaan en geadviseerd in het opzetten van 

beleggings-, financierings-, en fondsenstructuren én worden bijgestaan in vastgoedtransacties. Ook 

diverse overheden (provincies en gemeentes) worden door Trip bijgestaan. Trip adviseert ook over 

duurzaamheid en “energievastgoed”. Vraagstukken hebben betrekking op de aanleg van 

windmolens, installatie van Warmte-krachtkoppelingen (Wkk) en de installatie van Warmte- en 

Koudeopslag (WKO). 

 

Kandidaat-Notaris Vastgoed (Leeuwarden) 
(vier tot zes jaar ervaring) 

 

Trip biedt een gedreven en ondernemende kandidaat-notaris vastgoed volop 

ontwikkelmogelijkheden. De 4e-6e jaars kandidaat-notaris heeft ervaring opgedaan binnen een 

brede vastgoedpraktijk. Binding met het noorden van Nederland is een pré. Daarnaast wordt enige 

fiscale kennis aanwezig geacht. De kandidaat-notaris hoeft nog niet waarnemingsbevoegd te zijn. 

 

De geïntegreerde samenwerking met de advocatuur (en andere rechtsgebieden) vereist dat de 

kandidaat-notaris zowel zelfstandig als in teamverband aan zaken werkt. Gezien de proactieve 

werkwijze en advisering van het notariaat is hij gewend te anticiperen en lateraal te denken. Hij 

beschikt over originele inzichten en is in staat deze te vertalen naar praktische, toepasbare 

oplossingen. Hij is proactief, heeft oog voor detail en gaat planmatig en gestructureerd te werk. De 

kandidaat beschikt over inhoudelijke kennis op hoog niveau, is ambitieus en heeft een can-do 

mentaliteit. Zijn sociale- en communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het 

Engels, zijn goed ontwikkeld. Hij is in staat om persoonlijke relaties op te bouwen binnen het 

kantoor en met de cliënten. Hij begrijpt de wensen van de cliënten en heeft notie van de belangen 

die spelen. Hij ontwikkelt zich de komende jaren tot een ondernemende kandidaat-notaris 

vastgoed die in staat is om -binnen het kader dat Trip biedt- zijn eigen toekomst vorm te geven. 

 

Neem voor meer informatie over de functie en Trip (www.triplaw.nl) contact op met Stephan 

Bamborough van Dicke Röell Breedveld, Search & Selectie (070-3617009) (www.drbgroep.nl). Je 

reactie ontvangen wij graag per e-mail (info@drbgroep.nl) onder vermelding van de functie. 
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