
 

 
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. is een ondernemend en ambitieus notariskantoor. Bovendien zijn we 
het grootste notariskantoor van Zuid-Nederland met in totaal 4 vestigingen in het gezellige Brabant. 
 
Wij combineren een laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ongeveer 
75 professionals, waaronder ongeveer 25 juristen, werken nauw samen om onze cliënten te voorzien van goede 
oplossingen en passend advies op alle notariële en fiscaal aanverwante rechtsgebieden. 
 
Werken bij Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. betekent betrokkenheid, kwaliteit en maatwerk. De mens 
achter de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen. We lopen graag voorop in de ontwikkeling van alle 
rechtsgebieden.  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste  
 

Kandidaat-notaris personen- en familierecht  
 
Je gaat werken op onze vestiging Tilburg in het team personen- en familierecht. Je geeft onze cliënten passende 
adviezen en daarin neem je juridische, financiële en fiscale aspecten mee. Na je inwerktraject behandel je 
zelfstandig dossiers, voer je besprekingen en als je waarnemingsbevoegd bent neem je ook voor de notarissen 
waar. Je werkt nauw samen met collega's binnen je team, maar ook met de collega's van onze andere vestigingen 
en/of secties.  
 
Jij bent de ideale kandidaat als:  
- je een afgeronde opleiding notarieel recht hebt;  
- je affiniteit hebt en/of gespecialiseerd bent in personen- en familierecht; 
- je ondernemend, creatief en klant- en resultaatgericht bent;  
- je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  
- je 24 tot 37,5 uur per week beschikbaar bent. 
 
Een lot uit de loterij ben je als je waarnemingsbevoegd bent.  
Maar ook als je nog niet waarnemingsbevoegd bent, nodigen we je uit om te solliciteren! 
 
Waarom jij bij DKT Notarissen wil werken?  
Je gaat werken in een gemotiveerd team waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling voorop staat. Je kan 
altijd een beroep doen op je collega's, waardoor je veel kan leren en je op hoog niveau kan adviseren. Naast een 
maandelijks personen- en familierecht lunch overleg, kan je volop aan opleidingen deelnemen. Deze worden 
vaak inhouse gegeven of online. Op kantoor heerst een vriendschappelijke sfeer en organiseren we regelmatig 
borrels en bedrijfsuitjes. Je krijgt een fijne werkplek met passende arbeidsvoorwaarden en een flexibel rooster 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
Ben jij die kandidaat?  
Solliciteer bij ons en stuur je CV naar sollicitatie@dktnotarissen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met 
je op. Bij vragen mag je contact opnemen met Ruud Nijnens of Marie-Claire Plasschaert via het telefoonnummer 
013-5494949 of bezoek onze website: www.dktnotarissen.nl.  
 
 

 
 

http://www.dktnotarissen.nl/

