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Notaris Roem onderscheidt zich als allround vakman

‘Ëenpïtter’ met een
goed luisterend oor
DE RIJP- Een stadsmens aie zich helemaal op zijn plaats
voelt in een dorp. Het is inmiddels alweer elf jaar geleden
dat notaris Paul Roem het notariskantoor in De Rijp over
nam, maar het voelt voor de geboren Rotterdammer veel
verder terug. ,,Ik heb mijn plek wel gevonden ja”, laat hij
weten. Een belangrijke reden achter dat gevoel: waar veel
kantoren volgens hem in de knel komen in de tijd die ze aan
cliënten kunnen geven, kiest hij bewust voor kwaliteit. ,,Dat
wil zeggen: Goed luisteren en een advies op maat geven.”
Ander voordeel is, omdat hij als ‘eenpitter’ (eenmanszaak)
werkt, zijn kennis van zaken. ,,Ik voel mij het meest thuis
in het familierecht (onder meer testamenten en huwelijkse
voorwaarden), maar ook voor de twee andere bepalende
notariële branches, onroerend goed en ondernemersrecht,
kun je bij mij terecht.”
Dat moet ook wel als eenmans
zaak en het onderscheidt hem
van de grotere kantoren waar een
notaris vaak maar één bepaalde
specialisatie heeft. Daarbij moet
wel toegevoegd worden dat
notaris Roem veel ondersteu
ning krijgt: zijn twee notarieel
medewerksters zijn beiden al
ruim dertig jaar werkzaam in
het notariaat. Eén van hen werkt
al vanaf eind jaren zeventig op
het Rijper kantoor. ,,Jezelf on
derscheiden als notaris luistert
naar details”, verklaart de Rijper
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notaris. ,,Als ik bijvoorbeeld over
een bepaalde hypotheek denk
‘dat klopt niet’, bel ik gelijk de
hypotheekadvïseur. Je hebt de
morele verantwoordelijkheid
zaken niet op zijn beloop te laten.
Uiteraard is steun vanuit je orga
nisatie daarbij onontbeerlijk. We
vormen samen een goed team.”
En het plezier in het werk mag
er ook zijn: ,,Ik vind het contact
met mensen leuk en ik vind het
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ook een uitdaging om voor een
ieder een passende oplossing te
vinden.”
Wie meer wil weten over het
Rijper notariskantoor, kan bel-

len met 0299-671901 dan wel
0299-671384 of gewoon eens
langskomen op de Kralinger
gracht 15 in De Rijp. Meer in
formatie is tevens te vinden op
www.notarisroem.nl

