
Recht doen.

Op 28 april vindt de offi  ciële opening 
plaats van BVD advocaten in Barneveld. 
De komende weken maakt u daarom kennis 
met onze Barneveldse advocaten.  Meer 
weten over Dico en zijn collega’s? Ga naar
www.bvd-advocaten.nl/advocaten

Stel, u bent ondernemer… 

U doet een grote klus voor een collega-onder-
nemer en u stuurt een factuur voor de verrichte
werkzaamheden. Maar de rekening wordt 
nooit voldaan, want uw klant blijkt zijn bv 
ineens verkocht te hebben aan een schimmige 
tussenpersoon. Daar gaat uw geld… 

Kan deze collega-ondernemer privé aanspra-
kelijk worden gesteld? Met deze en soort-
gelijke vragen houdt Dico Bogerd, advocaat 

bij BVD advocaten, zich dagelijks bezig. Hij 
werkt vanuit het nieuwe kantoor in Barneveld.  

Wat maakt jouw werk zo mooi?
Recht kom je overal tegen, bij alles wat je 
doet. Wat ik mooi vind: dat de positie van de 
cliënt rechtgedaan wordt en daar volledig 
voor gaan. ‘Recht doen’, niet voor niets het 
motto van ons kantoor, spreekt mij dan ook 
zeker aan. Het gee�  veel voldoening om 
mensen bij de hand te nemen en hulp te 
bieden. Als het mogelijk is door een zaak te 
‘schikken’, een goede regeling te treff en, 
maar indien nodig ook door te procederen 
via de rechtbank.

Met welke onderwerpen ben je bezig?
Ik richt me specifi ek op het terrein van arbeids-
recht en ondernemingsrecht. Enerzijds houd ik 

me dus bezig met alles wat met het personeel 
van een onderneming te maken hee� . Denk 
aan ontslagprocedures en reorganisaties. 
Anderzijds adviseer en procedeer ik bij geschil-
len tussen aandeelhouders en bestuurders en 
begeleid ik bedrijfsovernames. 

Waar kunnen ze jou voor bellen? 
Wij helpen ondernemers. Als er problemen 
zijn help ik ze graag uit de brand. We werken 
met korte lijnen. Geen lange wachttijden. 
Onze adviezen zijn kort maar krachtig. En als 
het nodig is zorg ik natuurlijk voor een gedegen, 
juridische analyse of rechtsbijstand in een 
procedure.

U kunt vrijblijvend contact opnemen 
met Dico Bogerd. Hij gaat graag met 
u in gesprek.
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