Reviews Arbeidsrecht
07-11-2013

8

Persoonlijk, kundig en vlot.

07-11-2013

10

Een toegangkelijk, prettig bedrijf waar ook het persoonlijke contact een belangrijke rol
speelt. Goed advies, realistisch. Afspraken worden nagekomen.

07-11-2013

9
07-11-2013

10
08-11-2013

9
08-11-2013

9

Zeer positief. De betreffende advocaat bleek naast over een uitstekende vakkennis, ook te
beschikken over het juiste inlevingsvermogen om mijn behoefte aan hulp te kunnen
vaststellen.
11-11-2013

10

Zeer inhoudsdeskundig, professioneel maar toch ook een menselijke en persoonlijke
samenwerking. Deze 'dna' Kneppelhout & Korthals Advocaten leidt tot een succesvolle,
maar ook plezierige samenwerking.
11-11-2013

8

plezierig en deskundig

12-11-2013

7

Algemene ervaring is goed. Vast concact persoon enige tijd afwezig en zeer geod
vervangen door collega.

13-11-2013

9

Ik ben via DLA Piper Amsterdam in contact gebracht met Arnold Birkhof. Ik kende hem nog
niet. In een periode van bijna 10 maanden heb ik hem, Pauline Post en Alexander Briejer
leren kennen als deskundig ( maar dat mag je verwachten) maar zeker als juristen die goed
rekening houden met de vaak psychologische aspecten bij een arbeidszaak.
13-11-2013

8

Een deskundige advocaat die prima communiceert en zorgt voor den snelle en stipte
afhandeling. Wel een stevig tarief.

18-11-2013

8

Ik ben zeer goed geholpen door Kneppelhout & Korthals advocaten. Zij konden mij binnen
een paar dagen van een goed advies voorzien.

19-11-2013

8

Goed. Snelle en adequate terugkoppeling en advies.

26-11-2013

10

Deskundig, to the point advies, dat ervoor zorgt dat zaken op een professionele en snelle
manier tot een een goed einde worden gebracht.

28-11-2013

8
02-12-2013

6

04-12-2013

9

Kneppelhout & Korthals advocaten zijn zowel in service, advies als rechtsgang een
betrouwbare partner gebleken.

05-12-2013

9

Prima, snel in contact. en dat contact is open en direct. Duidelijk.

09-01-2014

9

Prima begeleiding , voldoende communicatie en terugkoppeling. Stellen je op je gemak.

09-01-2014

9

Een deskundig kantoor, met oog voor het individu. Oog voor het zakelijke belang en oog
voor de persoonlijke kant. Goed bereikbaar en cliënt staat centraal.

22-04-2014

9

Prettig contact met juiste juridische advies. Luisteren naar cliënt en zijn voorbereid en
geïnformeerd over de kwestie. Eerste ervaring met Kneppelhout & Korthals naar
tevredenheid.
22-04-2014

9

M'n ervaring met het kantoor is uitstekend. Naast dat ze inhoudelijk sterk zijn is er ook veel
aandacht voor wat het hele proces met jou als betrokkene doet. Ik heb dat als erg
belangrijk en prettig ervaren. Daarnaast wordt er gewerkt in teams en wordt er niet
geschroomd de expertise van andere teams te gebruiken.
24-04-2014

9

Mijn algemene eerste ervaringen met Keppelhout & Korthals zijn zeer positief met
betrekking tot snel en doelmatig advies. Dit leidde snel tot een tevreden resultaat.

06-05-2014

8

12-05-2014

8

Mijn algemene ervaring kan ik als goed beschouwen. Men is zakelijk en beperkt zich tot de
vraagstelling, zonder het 'meedenken' kwijt te raken.

27-05-2014

8

Praktisch, profesioneel en geruststellend.

06-06-2014

8

Mijn ervaring met Kneppelhout & Korthals Advocaten is positief. Zij ondersteunen onze
organisatie op het gebied van arbeidsrecht. Ik heb inmiddels al met diverse advocaten van
deze vakgroep samen mogen werken en al deze samenwerkingen zijn prettig verlopen.
Vragen worden snel en duidelijk beantwoord. Ook de minder voorkomende zaken, worden
helder uitgelegd, zodat het voor een ieder duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt.
Afspraken worden altijd nagekomen.
11-06-2014

9

Mijn ervaringen met Kneppelhout & Korthals Advocaten zijn uitstekend geweest. Vriendelijk
en warm in hun contact, zorgvuldig en snel in hun executie. Prima.

16-06-2014

8
22-06-2014

10

Persoonlijk, betrokken, zeer deskundig, passie voor het vak, teamwork met de klant.

25-02-2015

9

Ik ben tevreden , en heb een positieve indruk.

02-03-2015

9

Mijn ervaring is zeer positief. Zover ik kan beoordelen en eigenlijk verwacht is de
inhoudelijke juridische steun foutloos. Het verschil komt dan tot uiting in de bespreking van
de taktiek en tijdens onderhandelingen. Dit element ervaarde ik als zeer waardevol.

17-03-2015

9

Goed

13-04-2015

8

Vriendelijke ontvangst, goede advisering met vetrekking tot afwegingen van argumenten
om tot een goede beslissing te kunnen komen.

14-04-2015

9

Algemene ervaring is erg goed. Snel handelen en rekening houdend met de wensen van de
cliënt, maar wel met de nodige scepsis vanuit de advocatuur en rechtspraak.

18-04-2015

9

Mijn ervaring is goed. Ik ben erg tevreden. Deskundig advies. Ontzettend klantvriendelijk.

20-05-2015

9

Typisch Rotterdams no nonse benadering. Doelgericht zonder onnodige franje. In korte tijd
hebben we gezamenlijk gewerkt aan een optimale oplossing.

31-05-2015

10

Mijn ervaring met Kneppelhout & Korthals, waarbij wij ruim 2 jaar met een zaak zijn bezig
geweest, is enorm positief. Professioneel, erg bekwaam en enorm betrokken. Altijd
bereikbaar en altijd direct handelen wanneer dat nodig was. En met een groot
doorzettingsvermogen altijd vastberaden gefocused geweest op het einddoel.
24-06-2015

10

Mijn algemene ervaring met Kneppelhout & Korthals Advocaten is prettig. Ik ben netjes
ontvangen op kantoor door Elise Oonincx. en altijd op een prettige manier geholpen.

06-07-2015

9

Mijn ervaring is zeer positief. Je kunt zien dat men een nieuwe manier van werken hanteert;
de klant staat centraal en dat is bij menig advocaten kantoor nog weleens de ontbrekende
factor. De reactiesnelheid en het continue informeren van de klant steken met kop en
schouders uit boven eerdere ervaringen. Buiten, natuurlijk, de aanwezige kennis en kunde
vallen de nuchtere benadering en adequate adviezen op.

06-11-2015

10

Op de hulpvraag die ik had werd snel en adequaat door kundige medewerkers gereageerd.
Gedurende het proces verliep de communicatie over en weer bijzonder efficiënt en
plezierig.
23-11-2015

10

Het eerste contact met Kneppelhout was al direct prettig, accurate opvolging van de offerte
aanvraag. Ook de daaropvolgende opdracht is naar volle tevredenheid en keurig binnen de
timing uitgevoerd met een helder en bondig advies als resultaat.
30-11-2015

9

van eerste contact tot uiteindelijke afronding was de ervaring professioneel maar ook
persoonlijk

17-12-2015

8

Goed, Professioneel en goed klantencontact

26-01-2016

10

The advice I received was prompt, knowledgeable, and relevant. I could tell the lawyer was
listening to me and had come prepared. He was friendly and compassionate, but also very
clear on my options. His communication on my behalf was strong, effective and
represented my point of view well.
29-01-2016

9

Ervaring met Kneppelhout is zeer positief. Een professionele, informele organisatie met
persoonlijk contact. Betrekt, informeert en adviseert waar mogelijk. Verwachtingen en feiten
omtrent de materie worden duidelijk gecommuniceerd.
01-02-2016

9

Het is fijn te worden ondersteund door een juridisch expert in een situatie waar wij zelf niet
over de benodigde expertise beschikken. Omdat de expert zich ook echt betrokken toonde
was dat geruststellend en gaf het vertrouwen op een goede afloop. En zo was het ook.
Prima ondersteund, waarvoor dank.
02-02-2016

10

Onze ervaring met Kneppelhout is heel goed. Kundige en betrokken medewerkers die je
het gevoel geven dat zij een flinke stap extra voor je doen. Erg prettig om mee samen te
werken.

23-02-2016

9

De advocaten van Kneppelhout zijn altijd (zo nodig zelfs buiten kantooruren) goed
bereikbaar, denken pro-actief mee en hebben een flexibele werkhouding. Ons bedrijf heeft
dan ook slechts positieve ervaringen met Kneppelhout.
03-03-2016

9

Snel contact, goede telefonische bereikbaarheid, goede tone of Voice.

16-03-2016

8

Een kundig en professioneel advocatenkantoor. Kunnen goed ruim meedenken, zoeken de
grenzen mee op. Zijn zeer flexibel op zowel inhoud als daadwerkelijke beschikbaarheid.

02-06-2016

9

Kneppelhout staat voor mij synoniem voor Rotterdamse nuchterheid gekoppeld aan
deskundig advies en een no-nonsense aanpak. Samen hebben we drie keer op rij in zeer
korte tijd een optimaal resultaat behaald. Ik ben dan ook een uitermate tevreden klant.
10-10-2016

9

Raad en advies betrokken bij Kneppelhout inzake een Vaststellings Overeenkomst,
waardoor de beëindiging van arbeidscontract bij werkgever in goede banen geleid werd.

15-10-2016

9

Een klantgericht kantoor waar de klant centraal wordt gezet. Je wordt bij gestaan door een
advocaat met kennis en ervaring en expertise in de hulpvraag. Ik ben heel blij dat ik voor
kneppelhout en korthals heb gekozen. Ik voelde mij daardoor zeker, vol vertrouwen door de
kennis en ervaring die is ingezet door het kantoor. Altijd een luisterend oor en altijd
gedegen advies.
07-11-2016

9

praktisch en toch met voldoende diepgang. Niet gaan voor de snelle klap, maar wel
oplossingsgericht.

08-11-2016

8

Een prima ervaring, Kneppelhout denkt met je mee en kan snel meeschakelen al gelang
waar de organisatie behoefte ligt.

13-11-2016

9

Kneppelhout adviseert ons bedrijf en mijn team op het gebied van arbeidsrecht. Hierin
nemen ze de rol van adviseur, procesbegeleider en co-creator op zich. Dat vind ik het
onderscheidende aan Kneppelhout; ze durven een positie in te nemen en adviseren
hierover duidelijk. Hierbij benoemen ze de risico's en de te nemen processtappen. Ze
steken hierbij ook nog de armen uit de mouwen en verzetten veel werk. Mooi Rotterdams.
Het resultaat is hoogwaardige professionele discussies die de uiteindelijke uitkomst alleen
maar ten goede doet komen en mijn team wordt hierdoor ook kwalititatief sterker.
18-11-2016

10

Zeer goed. Snel en deskundig advies.

12-12-2016

8

Kneppelhout hebben we betrokken bij een vrij grootscheepse reorganisatie volgend op een
doorstart/verkoop na faillissement van onze moedervennootschap. De advocaten van
Kneppelhout zijn daarbij pas bij het proces betrokken toen dat al geruime tijd onderweg
was. Ik heb de bijdrage van de advocaten van Kneppelhout ervaren als een combinatie van
zeer pragmatisch en zeer kundig. Men schoof aan tafel, luisterde om te beginnen
buitengewoon goed en scherp naar wat er speelde en omging en men ging vervolgens per
direct "meehelpen". Ik (in mijn hoedanigheid als HR verantwoordelijke) heb die
pragmatische en cooperatieve houding niet alleen zelf ervaren, van meerdere direct
betrokken MT-leden kreeg ik dezelfde positieve feedback. Men ervoer 'ondersteuning' in de
meest letterlijke zin van het woord.
22-12-2016

9

De medewerkers van Kneppelhout zijn niet alleen op de hoogte van de ontwikkelingen in
hun vakgebied, maar ook van ons als klant. Er wordt zeer attent en , in geval, ook pro actief
gereageerd.
08-02-2017

10

Makkelijk toegankelijk; sprekend in mensentaal, advisering in een breder perspectief
geplaatst.

27-02-2017

8
04-03-2017

9

We hebben de samenwerking met Kneppelhout als zeer prettig ervaren !! De vaardigheden
en expertise die volledig aanwezig zijn om zo'n zaak in te gaan met het juiste advies die we
daarin gekregen hebben. Ook de communicatie hebben wij als rijk ervaren wat hierin naar
onze mening heel erg belangrijk is om de juiste stappen te ondernemen. Dit heeft ons veel

uit handen genomen en tot een resultaat gebracht om deze zaak tot een einde te brengen
waar we zeer tevreden over zijn !!

31-03-2017

8

Kneppelhout is al een aantal jaren het advocaten kantoor dat ons adviseert voor zaken
m.b.t. onze filiaal in Nederland. De samenwerking op een case begin 2017 verliep zeer vlot
hoewel we hebben enkel telefonisch overleg hebben gehad. Advies was “to the point” en
gaf duidelijk aan welke opties er waren. Een zeer aangename samenwerking.
18-11-2016

9

Goede en duidelijke communicatie van waar we naar toe willen en welke weg we daarvoor
bewandelen. Overall positief en zeer klantvriendelijk.

18-11-2016

9

Is professioneel behulpzaam en duidelijk.

18-11-2016

9

Goede ondersteuning en bruikbare informatie, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden
aan een beslissing en uitkomst naar tevredenheid.

18-11-2016

9

Komen gemaakte afspraken keurig na. Krachtig op de inhoud en plezierig in de omgang.

18-11-2016

9

Deskundige en professionele dienstverlening op basis van een persoonlijke benadering.
Mijn contactpersoon fungeerde als sparringpartner ook waar het de niet louter juridische
elementen van de zaak betrof. Vrijwel onbeperkt bereikbaar voor vragen en snel antwoord
op vragen.

