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Op 1 juni 2021 gestart 
dlb advocaten & mediators 
is geopend!

dlb advocaten & mediators is een 
gespecialiseerd kantoor dat zich 
uitsluitend bezig houdt met het 
personen- en familierecht en het 
erfrecht, in alle mogelijke facetten.

Wij doen waar we goed in zijn en 
wat we leuk vinden. Ieder van ons 
is gespecialiseerd advocaat en 
mediator. Daarnaast heeft ieder van 
ons eigen verdere specialisaties en 
aandachtsgebieden. Samen bieden 
wij u alle methoden en werkwijzen 
aan die er op het gebied van het 
personen- en familierecht en erfrecht 
te vinden zijn en zoeken wij met u 
naar de oplossing die het beste bij uw 
situatie past. Ook dat is onze kracht.

COLUMN/DLBADVOCATEN

Confl icten zijn lastig, maar bieden 
ook een uitdaging. Elke scheiding, 

familierechtelijk geschil of 
nalatenschapskwestie is anders en 
vraagt om een eigen benadering. 
Onze drijfveer is om mensen in 

een confl ictsituatie te begeleiden 
naar een passende oplossing 

met respect voor ieders belangen 
én, in het bijzonder, ook die van 
de kinderen. Een gezamenlijk 

gedragen oplossing is een 
duurzame oplossing.

Wij staan voor een 
persoonlijke en directe 

aanpak om te komen tot 
een resultaat dat aansluit 
bij waar u echt behoefte 

aan heeft. 

dlb advocaten & mediators is opgericht door Chantal Dekkers 
(voorheen Dekkers Familierecht), Nicole Lindhout (voorheen Lindhout 
Advocatuur & Mediation) en Nelleke Boelhouwer (voorheen werkzaam 
bij Westpoint Advocaten).  

Wij zoeken zo nodig graag de samenwerking 
met andere professionals. Dit kan gaan om 
advocaten die werkzaam zijn op een ander 
rechtsgebied, maar bijvoorbeeld ook om 
accountants, notarissen, (kinder)psychologen 
en therapeuten. Zo kan iedere professional 
doen waar hij goed in is, en kan voor de 
cliënt maatwerk worden geleverd.

dlb advocaten & mediators is bewust een 
kleinschalig kantoor, dat staat voor een hoge 
kwaliteit en professionele dienstverlening, 
tegen een betaalbaar tarief.  
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