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Wij zijn het notariskantoor. Van 
nu en van de toekomst. Met een 
duidelijke visie op het notariaat. 
Ambitieus, resultaatgericht en 
dichtbij. 

Over Westport 
Notarissen



Met ongeveer 100 collega’s 
zorgen wij ervoor dat onze 
cliënten zich thuis voelen bij ons.

Ons kantoor is gespecialiseerd 
in vastgoed, ondernemingsrecht 
en familierecht. Met een 
stafafdeling voor operations, HR, 
Finance & Control en Marketing & 
Communicatie. 

Ons kantoor



Onze waarden zijn:

1. Professioneel
2. Betrokken 
3. Innovatief 

Wij willen relevant zijn en blijven 
op de inhoud, in onze omgeving 
en voor onze collega’s.

De waarden 
van Westport 
Notarissen



Inhoudelijk zijn wij sterk. Onze 
organisatie is krachtig. 

• Wij hebben de slagkracht van 
een groot kantoor.

• Onze collega’s zijn 
verantwoordelijk voor hun 
eigen werkprocessen.

• Onze organisatie is efficiënt 
en wendbaar.

• Wij maken een bewuste 
keuze voor sociaal 
ondernemerschap en zijn 
daardoor verbonden met 
onze regio.

• Onze beroeps-
aansprakelijkheids-
verzekering heeft een 
dekking tot € 75 miljoen. 

Wij zijn 
professioneel  



Wij zijn betrokken bij onze 
klanten en bij elkaar. 

• Wij hebben Westport Fit: het 
vitaliteitsprogramma voor 
onze collega’s.

• Wij stellen kennis en kunde 
actief beschikbaar aan onze 
sociale omgeving en lokale 
instellingen. Als bestuurder, 
toezichthouder of adviseur.

• Wij zijn maatschappelijk 
betrokken middels 
lidmaatschappen bij MKB, 
VNO-NCW, Lokale Alliantie 
tegen financieel misbruik, 
Rotary, Lions en Ronde Tafel.

Wij zijn 
betrokken 



De notariële waarden 
‘rechtszekerheid en vertrouwen’, 
voegen wij toe aan andere dan 
traditionele notariële diensten. 
Hierdoor geven wij betekenis en 
relevantie aan het zijn van notaris. 

• Software ontwikkeling voor 
intern en extern gebruik.

• Robotiseren van onze 
werkprocessen.

• Online identificeren en 
ondertekenen.

• Moderne opvatting over 
maatschappelijke innovaties.

Wij zijn 
innovatief



Met onze dochterondernemingen 
geven wij invulling aan een nieuw 
notariaat. Rechtszekerheid en 
vertrouwen, maar dan 2.0. 

Onze dochterondernemingen 
zijn: 

Evidend
Het digitale 
aandeelhoudersregister

IBAC
Software voor de toezichthouder 
in het levenstestament

Raak Notarissen
Ons entry-label voor gebruikelijk 
notarieel werk

De initiatieven 
van Westport 
Notarissen



Bewind Partners 
Gespecialiseerd 
bewindvoerderskantoor 
voor mensen met mentale 
beperkingen

Executeursdiensten.nl 
Voor afwikkelingen van 
nalatenschappen in heel 
Nederland voor 25 grote goede 
doelen

De Echte Notaris 
Ons digitale notariskantoor met 
landelijke dekking

Executele Partners 
Voor de afwikkeling van 
nalatenschappen van onze 
particuliere cliënten

De initiatieven 
van Westport 
Notarissen



Wij zijn bedenker van BIM Legal. 
Met BIM Legal digitaliseren wij 
projectontwikkeling. Van 3D 
contracteren tot 3D kadaster. 

De belofte: van verwerving tot 
uitponding. Met ketenverkorting 
en schaalgrootte. Op nationaal 
niveau. 

BIM Legal is een ontwikkeling 
van Hermans & Schuttevaer 
Notarissen, BPD en Westport 
Notarissen. 

BIM Legal heeft in 2021 de 
Gouden Zandloper in de 
categorie ‘Legal innovation’ 
gewonnen.

Aanjager van 
innovaties in 
vastgoed



Westport Notarissen heeft 
het initiatief genomen om de 
Westport Foundation op te 
richten. De foundation geeft 
invulling aan de betrokkenheid 
bij de omgeving. Dit maakt de 
foundation waar door: 

• Het doneren van geld 
• ‘Handen uit de mouwen-

acties’ door de medewerkers 
van Westport Notarissen

Westport 
foundation 



Wij zijn goed en groot in 
vastgoed, ondernemingsrecht en 
familierecht.

Afdeling Vastgoed: 
Twee notarissen, toegevoegd 
notaris, directeur vastgoed 
en vijf kandidaat-notarissen. 
Ondersteund door een team van 
juridisch specialisten.

Afdeling Ondernemingsrecht: 
Drie notarissen en een 
toegevoegd notaris. Werken 
nauw samen met een team van 
juridisch specialisten.

Afdeling Familierecht: 
Drie notarissen, een toegevoegd 
notaris en vijf kandidaat-
notarissen. In samenwerking 
met een team van juridisch 
specialisten. 

Een 
onderneming 
van specialisten



Onze kennis en ons netwerk 
houden wij in stand met: 

VVJ 
Vereniging Vastgoed Juristen
 
VON 
Vereniging van 
Ondernemingsrechtjuristen 
Notariaat
 
EPN 
Vereniging van Estate Planners in 
het Notariaat
 
NOVEX 
Nederlandse Organisatie voor 
Executeurs
 
NICO 
Notarieel Intercollegiaal Overleg

Lidmaat-
schappen



Westport Notarissen heeft drie 
vestigingen. 

Onze 
vestigingen

Rotterdam
Weena 592 

3012 CN Rotterdam

Naaldwijk
Galgepad 21

2671 MV Naaldwijk

Wateringen
Heulweg 2

2291 BX Wateringen



www.westportnotarissen.nl


