Reviews Vastgoed
01-07-2016

9

Your service in general is professional and punctuate. I was assigned to the right lawyer
after the first contact though I was not known to your firm.

15-07-2016

9

Zeer goed. De advocaten zijn servicegericht en geven kundig advies.

04-09-2016

8

Heb maar kort met kneppelhout gewerkt. mevr. Damen is nog maar kort bij jullie werkzaam.
verder wel tevreden over gang van zaken.

07-09-2016

10

Bij een vraag wordt er snel en deskundig gereageerd wat erg prettig is

12-09-2016

9

Deskundig advies, altijd een snelle reactie en fijne mensen.

19-01-2017

9

probleemoplossend denken is hun rode draad

31-03-2017

8

Positief. Deskundig en paraat.

06-04-2017

9

Mijn ervaring is goed. Snelle reactie op gestelde vragen en kwaliteit van dienstverlening is
hoog.

08-04-2017

9

Zeer positief! Mijn contactpersoon binnen de organisatie reageert altijd zeer accuraat op
vragen en in procedures.

11-04-2017

7

Onze ervaringen met Kneppelhout als huisadvocaat zijn goed. Door de langjarige
samenwerking is een goede en effectieve werkrelatie ontstaan, waarbij het repetitie-effect
maximaal benut wordt waar dat kan (m.n. bij contractvorming), en specifieke/specialistische
kennis ingezet wordt waar dat nodig is. Kennis en kunde zijn daarbij goed.
18-04-2017

8

Kneppelhout werkt betrouwbaar en accuraat om samen met ons als klant het vooraf
bepaalde eindresultaat te behalen. Hierbij is men transparant in de mogelijke scenario's en
waar de (proces)risico's liggen.
19-04-2017

8

Ja.

21-04-2017

8

Laagdrempelig, korte lijntjes, meedenken in oplossingen (niet alleen schets van risico's)
over het algemeen snelle/tijdige reactie of actie. Kwaliteit goed (en open staan voor
feedback)
21-04-2017

8

Om eerlijk te zijn vind ik dit een merkwaardige start van een beoordeling. Het impliceert dat
ik tevreden ben. Afgezien van het feit dat ik dat ben lijkt het me charmanter eerst te
focussen op de kritiek die ik heb. Ik ben gevraagd om mijn mening te geven en niet een
stukje positieve tekst voor de website te schrijven. Dus laat ik daar maar mee beginnen.
11-05-2017

8

Goed. De vragen / probleemstellingen worden snel beantwoord. Goed contact met de
betrokken medewerker.

02-06-2017

8

Helder en praktisch advies waar je als klant mee verder kunt. Verder heb ik te weinig
ervaring met Kneppelhout om een gefundeerde mening te hebben over het kantoor.

14-06-2017

6

Ik heb de samenwerking met Kneppelhout als zeer prettig ervaren, de advocaat die ons
ondersteund heeft was zeer goed voorbereid en professioneel.

10-07-2017

10

Ik ben wegens een belangen conflict bij mijn rechtsbijstand verzekeraar doorgestuurd naar
Kneppelhout. Mijn contact persoon bij Kneppelhout heeft mijn zaak voortvarend aangepakt
en door de deskundigheid van mijn contactpersoon is mijn zaak snel tot een goed einde
gebracht.
11-07-2017

9

Mijn ervaring is een zeer snelle en accurate manier van adviseren en handelen.

09-11-2017

9

Goed geholpen, ook nadat de opdracht was afgerond!

