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Poelmann van den Broek:
advocaten voor ondernemers,

in goede en slechte tijden
‘Bouw en vastgoed’ is een van de belangrijke werkgebieden van Poelmann van 
den Broek Advocaten, dat zich recht voor z’n raap afficheert als ‘advocaten voor 
ondernemers’. Met respectievelijk ‘huur- en vastgoedrecht’ en ‘bouwrecht’ als 

specialisme, leggen Jeroen Brinkman en Stefan Kloots uit waarom verregaande 
branche- en klantkennis de basis is van hun juridische dienstverlening. 

Wat voor alle interviews in deze VG Visie 
geldt, gaat ook op voor Poelmann van den 
Broek Advocaten: het coronavirus drukt 
een stempel op zowel de inhoud als de 
uitvoering. En dus vindt het gesprek niet 
plaats op het kantoor in Nijmegen, maar 
telefonisch. Stefan Kloots, die sinds 2009 
partner is van Poelmann van den Broek 
en gespecialiseerd is in bouwrecht, heeft 
beroepshalve sinds half maart zijn handen 
vol aan vragen rondom het coronavirus. ‘In 
veel bouwcontracten zijn boetes opgenomen 
als de overeengekomen opleverdatum niet 
wordt gehaald. De kans daarop is groter nu 
veel bouwprocessen vertraging oplopen, door 
gebrek aan materialen en mensen, praktische 
en financiële problemen bij opdrachtgevers 
en alle voorwaarden op en om de bouwplaats 
waar aannemers zich aan moeten houden. 
Gevolg is dat veel bestaande contracten 
worden aangepast en dat nieuwe contracten 
anders worden geformuleerd.’

Brinkman, sinds 2012 verbonden aan 
Poelmann van den Broek en gespecialiseerd 
in huur- en vastgoedrecht, knikt. ‘Op onze 
website hebben we meteen een coronapagina 
toegevoegd, die informatie bevat over de 
juridische impact van de pandemie op 
ondernemers. Zowel in de bouw als in het 
huurecht geldt: hou rekening met elkaars 
belangen en neem daarbij de redelijkheid en 
billijkheid in acht. Veel brancheorganisaties 
in het vastgoed dragen dat ook uit. Ga 
met elkaar in overleg en probeer de pijn 
te verdelen. Nu star vasthouden aan 
contractuele regels, heeft meestal een 
averechts effect.  Dat communiceren we ook 
voortdurend naar onze klanten.’

Zal het in het ‘Post-corona-tijdPerk’ weer 
Business as usual Zijn?
Brinkman: ‘Ja en nee. Inhoudelijk zullen 
contracten in de bouw en het vastgoed niet 
ingrijpend veranderen. Een clausule dat Jeroen Brinkman (l) en Stefan Kloots 




