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Zelfs als je het zou willen kun je er niet
om heen: het nieuwe pand van BAX advocaten belastingkundigen in Doetinchem aan de Edisonstraat 86. Het
pand valt zowel door kleurstelling
als uitstraling op. Vanuit de hoogste verdieping is er een prachtig en
veelsoortig uitzicht op bedrijven,
woningen, scholen en wegen.
BAX voelt zich daartussen als
een vis in het water.

BAX advocaten
belastingkundigen
zelfbewust in nieuw pand
Fokke Voerman en Bjorn
Harbers bij de ingang van
het nieuwe pand. “Wij zijn
pas tevreden als klanten hier
met een goed gevoel weer
weg gaan. Dat ze weten dat
BAX hun vertrouwde rechterhand is.”

H

et nieuwe pand is de afgelopen
maanden ingrijpend verbouwd en
gemoderniseerd. Ook het logo en
de huisstijlkleuren zijn aangepakt. Er is met
overtuiging gekozen voor een nieuw logo
met nieuwe, meer gedurfde huisstijlkleuren:
donker antraciet en wit als krachtige basis en
‘out of the box’ hardroze als uitdagend accent.

Verrassend

Met de verbouwing geeft BAX een zelfbewuste
boodschap af: “Wij zijn met de tijd meegegaan.
In het belang van onze klanten willen wij
vooruitdenken en komen we als het nodig is
met oplossingen die verrassend zijn”, aldus de
advocaten Fokke Voerman en Bjorn Harbers.
BAX is recentelijk verhuisd van de Edisonstraat
84 naar het naastgelegen pand op nummer 86.
Het vernieuwde pand ligt op een zichtlocatie,
net buiten het centrum van Doetinchem en
is ook vanaf de A18 makkelijk bereikbaar.
Parkeerplaatsen zijn direct voor de deur
beschikbaar.
Op de nieuwe visitekaartjes van de 13 advocaten en 3 belastingkundigen staan voor- en achternamen en de mobiele telefoonnummers.
Fokke Voerman: “Het is niet zo dat we onszelf
nu opeens een trendy imago aanmeten, alsof
we een nieuwe jas aantrekken die toevallig in
de mode is. Onze klanten zeggen al jaren ‘je’

Zakelijk sportief
BAX staat midden in de Oost-Gelderse
samenleving en doet graag sportief
zaken. BAX is ondermeer sponsor van De
Graafschap en Orion. “We houden van de
wereld van de sport omdat dit ook een
afspiegeling van ons werk vormt. Het
grootste compliment is als tegenstanders
van onze klanten na afloop ook klant bij
ons willen worden, omdat ze hebben
gezien dat we correct zaken doen en
daarbij het onderste voor onze klanten
uit de kan halen.”

en ‘jij’ tegen ons. Omgekeerd spreken wij net
zo makkelijk over klanten als over cliënten.
We zijn een professionele en laagdrempelige
organisatie, met korte lijnen tussen de verschillende disciplines, zonder poespas. Meedenken
én aanpakken.” Voerman werkt 20 jaar bij BAX
en is gespecialiseerd in civiel recht, bestuursrecht, ondernemings- en huurrecht.
Sterk

Zijn collega Bjorn Harbers (onder andere
ondernemingsrecht en faillissementsrecht)
vult aan: “Ons doel is niet procederen om
het procederen, maar dure procedures zo
veel mogelijk voorkomen, door van te voren
uitstekend advies te geven. Onze klanten
zijn overwegend grote en middelgrote
bedrijven (mkb), overheidsinstellingen en nonprofitorganisaties. Ze komen voornamelijk uit
Oost-Nederland. Vaak gaat het om complexe
zaken. We zijn een full-service onderneming
die van alle markten thuis is op het gebied van
juridische en fiscale kwesties. Intern overleggen we voortdurend met elkaar hoe we de

klant zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Complexe problemen zien we daarom juist
als mooie uitdagingen, waar we goed in zijn!
Wij zijn pas tevreden als klanten hier met een
goed gevoel weer weg gaan. Dat ze weten dat
BAX hun vertrouwde rechterhand is.”
“De crisis speelt veel ondernemers parten.
Maar onze klanten hebben over het algemeen
tijdig de juiste voorzorgsmaatregelen
getroffen en staan daardoor sterk. Doordat
meerdere advocaten van BAX als curator
worden benoemd, kan die schat aan ervaring
meegenomen worden in onze adviezen en
vooral om mee te denken met onze klanten.
Wij weten wat er nodig is om klanten uit de
gevarenzones te houden.”
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