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Staal Advocaten: 
teamwork met de klant   

Klein, Mundt en Klunne zijn samen breed inzet-
baar op verschillende terreinen van civiel bouw-
recht. Zij hebben ieder ook nog hun eigen aan-
verwante bouwgerelateerde specialisatie, zodat 
zij de klant optimaal kunnen bedienen. De drie 
advocaten zijn oud-collega’s en afkomstig van 
verschillende bekende advocatenkantoren.

“We hebben alle drie dezelfde directe en doelge-
richte manier van werken en we communiceren 
langs korte lijnen. We hanteren een snelle, zake-
lijke en praktische aanpak die prima past in de 
Rotterdamse no-nonsense mentaliteit van opge-
stroopte mouwen”, zegt Mundt. “Als we een zaak 
oppakken, zitten wij zelf bij bouwbedrijven aan 
tafel voor een persoonlijk juridisch advies. We 
merken dat dit persoonlijk contact een meerwaar-
de geeft aan het werk dat we doen”, zegt Klein. “We 
werken met de klant samen als een team. De in-
breng van de klant is van belang om de zaak tot 
een goed einde te brengen”, vult Klunne aan. 

Staal Advocaten werkt regelmatig voor grote en 
middelgrote aannemers. Ook installateurs, op-
drachtgevers, beleggers, woningcorporaties, ont-
wikkelaars, bouwadviseurs, verzekeraars en assu-
rantiemakelaars kloppen bij Staal Advocaten aan 
voor hun deskundig juridisch advies. “Wij zijn 
destijds enthousiast met ons kantoor van start ge-
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gaan en de klanten weten ons goed te vinden”, ver-
telt Mundt. “De naam Staal Advocaten is niet voor 
niets gekozen”, zegt Klein lachend. “We zijn drie 
krachtige vrouwen die hun mannetje in de bouw-
wereld staan.”  

Samenwerkingsverbanden
Nieuwe ontwikkelingen in de bouw zoals ketensa-
menwerking, lean bouwen en BIM brengen volop 
nieuwe juridische uitdagingen met zich mee. 
“Ons kantoor heeft steeds vaker te maken met ge-
schillen over geïntegreerde contracten en presta-
tiecontracten. Bij dergelijke contracten is de aan-
nemer verantwoordelijk voor zowel het ontwerp 
als de uitvoering van het project”, vertelt Klein. 
“Wij adviseren onze klanten hoe ze samenwer-
kingsverbanden kunnen inrichten en hoe de ver-
antwoordelijkheden hierbij verdeeld kunnen 
worden”, zegt Klunne. 

Deze nieuwe vormen van samenwerken leveren 
een compleet nieuwe dynamiek op, die veel dis-
cussie losmaakt bij opdrachtgevers en aanne-

Mundt: “De mentaliteit in de bouw spreekt me aan: 
no-nonsense, met beide benen op de grond”

Klein: “Samenwerken met 
verschillende mensen, 

zoals een directeur, 
bedrijfsjurist, projectleider of 

uitvoerder, is inspirerend”

Klunne: “Bouwwerken blijven 
me fascineren: er wordt iets 

tastbaars gemaakt”

mers. “Dit soort discussies spitsen zich vaak toe op 
de uitleg van wat is afgesproken en welke finan-
ciële consequenties hieruit voortvloeien. We  
streven er altijd naar een minnelijke oplossing te 
bereiken”, zegt Mundt. Indien bouwpartijen er 
desondanks niet met elkaar uitkomen, is een pro-
cedure onvermijdelijk. Dat kan bij de rechtbank 
zijn, maar meestal wordt een procedure bij de 
Raad van Arbitrage voor de Bouw gevoerd. 

Bouwbedrijven zien in dat goed project- en pro-
cesmanagement de sleutel zijn tot succes. Ze zet-
ten vaker mensen in, die zich vrijwel dagelijks met 
contracten bezighouden. Het gaat tegenwoordig 
niet alleen om het technisch realiseren van een 
bouwwerk, maar tevens om het uitvoeren van een 
juridisch contract. 

Ancella Klunne, Peggy Klein en Leonie Mundt. Foto: Guido Benschop




