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Peter Verstegen (Heijltjes): “Maaike 
 Bomers en ik troffen elkaar bij een bij
eenkomst van de Pitcherclub van NMHC. 
We kenden elkaar al omdat onze zoons 
samen in een team speelden. Al pratende 
kwamen we tot de conclusie dat onze 
rechtsgebieden naadloos op elkaar aan
sluiten en dat het heel logisch zou zijn 

om onze krachten te bundelen”. Maaike 
Bomers (2BW): “We hebben ontzettend 
veel enthousiaste reacties ontvangen op 
onze samenwerking. Onze  relaties zien 
en waarderen de meerwaarde ervan.
We denken dat ze er enorm van zullen 
profiteren. ”
De dienstverlening van de nieuwe 

 combinatie 2BW/Heijltjes behelst alle 
 juridische aspecten van vastgoed, vanaf 
de  initiatieffase tot aan het beheer en de 
 exploitatie van het gebouw. Denk aan 
de grondverwerving, bestemmings
plannen, vergunningen, de aanbesteding, 
de  contract vorming, de planologie, 
de (ver)huur.

‘Alle vastgoed-recht
 onder één dak‘

Twee toonaangevende Nijmeegse advocatenkantoren 
stappen in unieke niche 

“Naast deze bouwrechtpoot ontstaat een 
samenwerking waarmee we àlle onder
nemers kunnen helpen. De samen werking 
met 2BW advocaten zorgt ervoor dat we 
ook echte specialisten Arbeidsrecht onder 
een dak hebben. Een welkome aanvulling 
op onze jarenlange ervaring in de onder
nemingsrechtelijke praktijk en het 
 insolventierecht” zegt  Peter Verstegen 
(Heijltjes) “En vergeet ook het onderwijs
recht niet, een specialisatie die maar 
 weinig kantoren in huis hebben” vult 
Maaike Bomers (2BW) aan.

No-nonsense 
De twee kantoren denken hetzelfde over 
hoe ze hun relaties het beste kunnen 
 helpen. Peter Verstegen: Wij hebben 
 beide een nononsense mentaliteit en zijn 
gericht op de kortste weg naar een prakti
sche, gedegen, oplossing voor onze 
 cliënten. Dat maakt samenwerken 

 makkelijk.’ Maaike Bomers: “Ook op 
persoonlijk vlak klikt het heel goed. Dat 
vinden we heel belangrijk. Je moet je job 
leuk vinden maar ook de mensen met wie 
je werkt.”
De persoonlijke approach van beide 
 kantoren, zal niet veranderen. Verstegen: 
‘Wij vinden het echt leuk om een cliënt, 
ook als er op dat moment geen zaak loopt 
te attenderen op iets wat voor hem of 
haar van belang kan zijn.  Dat levert 
 goede vertrouwensrelaties op, vaak tot
in lengte van jaren. We geloven in een 
 persoonlijke benadering. Een cliënt 
wordt niet ‘doorgeschoven’ naar de
jongste bediende.’

Gerenommeerd
Heijltjes is een bekend kantoor op het 
 gebied van bouw, omgevingsrecht, onder
nemingsrecht en vastgoed. 2BW is 
 specialist in bestuursrecht, huurrecht, 

 arbeidsrecht en onderwijsrecht. Beide 
kantoren hebben een landelijke praktijk 
en werken zowel voor multinationals als 
voor lokale ondernemingen en instel
lingen. Verschillende advocaten zijn als 
docent betrokken bij diverse kennis
instituten, waaronder de Radboud
universiteit en de Beroepsopleiding voor 
advocaten. De twee kantoren zullen 
 zaken naar elkaar doorverwijzen, kennis 
en ervaringen met elkaar delen en samen 
seminars organiseren voor relaties. 

Beide kantoren blijven zelfstandig.
2BW en Heijltjes zijn sinds 1 februari gevestigd in hetzelfde pand aan de Nijmeegsebaan in de 
Heilig Landstichting. Wel behouden ze hun zelfstandigheid. De twee werken vanuit afzonderlijke 
 vleugels van het gebouw. Alleen na overleg en met instemming van een cliënt, schakelt het ene 
kantoor het andere in. Op die  manier is de vertrouwelijkheid van cliënten en zaken gewaarborgd.

Meer weten?
www.2bwadvocaten.nl
www.heijltjes.nl
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PETER VERSTEGEN EN MAAIKE BOMERS

De twee gespecialiseerde Nijmeegse advocatenkantoren 2BW en Heijltjes vormen samen vanaf 
1 februari een unieke niche-combinatie. De twee gaan samen het complete juridische traject 
verzorgen bij bouw- en vastgoedprojecten.


