
 

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen is een ondernemend en ambitieus kantoor. We zijn het grootste notariskantoor 
van Zuid-Nederland met in totaal 4 vestigingen in het gezellige Tilburg en omgeving. Wij combineren een 
laagdrempelige, persoonlijke benadering met specialistische kennis en ervaring. Ruim 75 professionals, waaronder 
meer dan 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 DKT Notarissen betekent betrokkenheid, kwaliteit en maatwerk. De mens achter de cliënt is het 
uitgangspunt van wat wij doen. We lopen verder graag voorop in de ontwikkeling van alle rechtsgebieden. We gaan 
graag samen een stap verder! Bij onze ambities hoort natuurlijk ook plezier in het werk. We brengen veel tijd door 
op ons werk en met elkaar plezier hebben in ons werk is daarom erg belangrijk! Wij vinden daarom een prettige 
werkomgeving, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling heel belangrijk. 
 
Vanwege de aanhoudende drukte gaan we ons team Nalatenschappen uitbreiden.  
 
We zoeken een enthousiaste   
 

Jurist/notarisklerk/paralegal nalatenschappen   
 

De sectie Nalatenschappen  
DKT Notarissen heeft een grote praktijk in de afwikkeling van nalatenschappen en blijft maar groeien. We hebben 
een aparte afdeling nalatenschappen binnen onze vestiging Tilburg, met als speerpunt net dat creatieve idee extra! 
De zaken variëren van relatief standaard tot uiterst complex. Zo treden wij vaak op als executeur, vereffenaar, 
boedelnotaris of partij-notaris. We kunnen onze cliënten helpen doordat ze allerlei werkzaamheden uit handen 
kunnen geven aan ons. Wij ontzorgen cliënten graag! 
 
Jouw uitdaging  
Het zelfstandig zorgdragen voor de afwikkeling van nalatenschappen. Je werkt daarbij samen met 
(kandidaat-)notarissen en andere juristen. De werkzaamheden betreffen onder meer de afgifte van verklaringen van 
erfrecht, het verzorgen van aangiften erfbelasting en het volledig afwikkelen van nalatenschappen. Naast deze 
juridisch inhoudelijke werkzaamheden bestaat het werk ook uit allerlei praktische werkzaamheden zoals het voeren 
van de administratie of het regelen van de ontruiming van een woning. Je hebt daarbij veel contact met cliënten, 
banken, rechtbanken en de belastingdienst. Kortom: het is een afwisselende baan met veel vrijheid om een eigen 
invulling aan je werk te geven.  
 
Jouw profiel 
▪ Afgeronde WO juridische opleiding of afgeronde HBO juridische opleiding met enkele jaren werkervaring;  
▪ Aantoonbare ervaring heeft de voorkeur, liefst in het notariaat of elders in de boedelafwikkeling;  
▪ Kennis van wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures met betrekking tot nalatenschappen is een pré;  
▪ Je bent empathisch, slagvaardig, accuraat, klantgericht en flexibel.  
 
Ons aanbod  
Een veelzijdige, uitdagende functie met een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Je komt in een hecht team 
met enthousiaste collega's waar met veel plezier met elkaar wordt samen gewerkt. Er is ruimte voor het stellen van 
vragen en de inhoud van je werkzaamheden groeit mee met je opleiding. Onze veelzijdige organisatie biedt jou volop 
mogelijkheden om je persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen. Passende arbeidsvoorwaarden horen daar 
vanzelfsprekend bij. Naast 28 vakantiedagen behoort een flexibel rooster en/of gedeeltelijk thuis werken tot de 
mogelijkheden. Ook is het mogelijk om voltijds of deeltijds te werken. 
 
Heb jij interesse?  
We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen! Maak je interesse voor 20 mei 2021 kenbaar en stuur je 
motivatie en cv naar sollicitatie@dktnotarissen.nl Als je meer wilt weten over de functie, dan vertellen we je daar 
zeker graag meer over! Neem dan gerust contact op met Desirée Laureij (notaris) of met Fabian Schoenmakers 
(kandidaat-notaris) via telefoonnummer 013-549 49 49.  
 
Wil je zien wie je toekomstige collega's zijn, kijk dan op: https://dktnotarissen.nl/boedelafwikkeling-verklaring-van-
erfrecht  en scrol naar beneden. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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