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Zwitserland is in de eerste plaats bekend als vakantieland, vanwege het milde klimaat en de mooie
natuur. Voor anderen staat de politieke en economische stabiliteit voorop. Niet in de laatste plaats
kan het fiscaalvriendelijke klimaat van belang zijn. Zwitserland kent 26 kantons. Ieder kanton heeft
een eigen wet en regelgeving.
Voor mij staat een op de persoon gerichte advisering
centraal, ter zake kundig en snel. Ik houd van korte lijnen. Ik
heb in Nederland vele jaren als bedrijfsjurist gewerkt, daarna
tien jaar als advocaat-procureur en vervolgens als rechter,
kantonrechter, vice-president van een rechtbank en tot slot
als raadsheer van het hof 's Gravenhage. Na emigratie ben ik
mij gaan specialiseren op de gebieden onroerend goed,
ondernemingsrecht, fiscaal recht en erfrecht, dit alles met
name in internationaal verband.
Ik ben in dienst van Eva Hofkes GmbH (HR-Nummer CH-036.4.043.801-2), waarvan de zetel is
gevestigd in het kanton Obwalden met een nevenvestigingsplaats in Haus Oltschiburg, gelegen
naast mijn woonadres, Haus Ritzlihorn, in Hasliberg in het kanton Bern.
Advisering voorkomt problemen, hoge kosten en zorgen en geeft zekerheid. Een kosteloze
advisering in Open huis behoort tot mijn bedrijfsfilosofie: het bieden van kwalitatief optimale
prestatie zonder hoge drempels. Advisering vereist vertrouwen. Vertrouwen moet worden verdiend.
Bij behoefte aan een second opinion staat een gespecialiseerd netwerk voor u gereed: in
Zwitserland een notaris in het kanton Bern en in Wallis, een notaris-advocaat in Obwalden en een
advocaat in Schwyz, een belastingconsulent in Zürich en in Nederland een fiscalist, lid van de
Nederlandse Federatie van belastingadviseurs, alsmede een collega jurist in ondernemingsrecht,
gespecialiseerd in internationale bedrijfsovernames en bedrijfsbeëindigingen.
Een selectie van de specialismen:









koop en verkoop van onroerend goed
oprichting van een vennootschap (GmbH, AG) naar het recht van Zwitserland
erfrecht in internationaal verband
huwelijksgoederenrecht naar Nederlands en Zwitsers recht
internationaal privaatrecht
fiscale aspecten
advies en begeleiding bij emigratie

