Reviews Ondernemingsrecht
31-07-2014

9
31-07-2014

9

Zeer snel en correct geholpen. Niet alleen bij de intake maar ook daarna.

01-08-2014

8

Het contact tussen Kneppelhout & Korthals Advocaten en ons is zeer direct, zakelijk en
concreet.

06-08-2014

8

onze ervaringen met Kneppelhout & Korthals zijn zonder meer positief, de laatste 6 jaar
werken wij intensief samen, waarbij de professionele/praktische aanpak van een aantal
personen waar wij mee werken ons aanspreekt
07-08-2014

9

Duidelijk het doel en belang van de cliënt voor ogen houdend. Kordaat en inhoudelijk sterk.

08-08-2014

9

Zeer goede ervaring. Professionele en adequate begleiding.

18-08-2014

8

positief wanneer contact met juiste advocaat/mederwerker verloopt

29-09-2014

8

Duidelijk, laagdrempelig en tactisch. Aangevuld met toegepaste juridische kennis maakt het
juridische proces met Kneppelhout & Korthals tot een succes.

01-10-2014

8

Altijd prettige relatie gehad. Mijn contactpersonen waren altijd bereikbaar indien nodig.

21-12-2014

9

professioneel, meedenkend, vroegtijdig anticiperend

22-12-2014

9
27-02-2015

8
24-06-2015

9

De advocaten van Kneppelhout & Korthals zijn kundig, zorgvuldig en zijn ons snel ter dienst
geweest. Prettig in het contact.

25-06-2015

8

Open relatie, juristen willen zich eerst verdiepen in de achtergrond van het bedrijf, voor een
zo goed mogelijk advies en de beste fit for purpose.

25-06-2015

8
29-06-2015

9

Uitstekende ervaring.

29-06-2015

8

De deskundigheid is perfect.

29-06-2015

10
29-06-2015

6

Inhoudelijk sterk kantoor, de uiteindelijke rekening was echter hoger dan verwacht (en
redelijk).

17-12-2015

8

prima begeleiding en advies bij complexe zaak

19-01-2016

8

Kneppelhout is een toegankelijk advocatenkantoor, met diverse expertises in huis. Onze
ervaring door de jaren heen is dat de mensen snel, competent en op een prettige wijze
werken.
22-04-2016

8

Prettige communicatie, snelle reacties en goede service!

16-08-2016

8

Kneppelhout kan snel schakelen en communiceert daarbij glashelder.

26-08-2016

9

- ter zake en vriendelijk, en zeker to the point
- deskundig zonder poespas

16-12-2016

4

Via ARAG werd mijn zaak ondergebracht bij Kneppelhout.. Daardoor heb ik het gevoel dat,
vanwege de kosten, niet de meest ervaren advocaten op mijn zaak werden gezet. Helaas
heb ik daar verder geen inspraak in maar kan bepalen of je een zaak wint of verliest.
17-04-2017

8

