VandenEnden VanRuijven Advocaten

“Iedereen heeft recht
op een advocaat!”
Twee mensen die de Wollebrandcross een warm hart toedragen zijn de
advocaten Paul van den Enden en Toke van Ruijven. “Ja, we zijn allebei
fanatieke sporters,” vertelt Van den Enden van achter zijn bureau. Hij
is net terug van een rondje Kaag. Als zijn agenda het toelaat stapt Paul
woensdagmiddag regelmatig op de fiets en Toke brengt de ochtend
dan in gepaste vrolijkheid door met haar hardloopvriendinnen van
Olympus ‘70.
Door Marianne Apon
Paul: “Fietsen is mijn passie. Ik zit in
een wielerploeg van vrije renners, die
allemaal lid zijn Westland Wil Vooruit
en daar redelijke succesvol zijn. Toke
heeft een jaar geleden trouwens ook
het wielrennen ontdekt. ’s Winters zitten we op de mountainbike en zomers
op de racefiets. Ik zet ‘m dan wel een
tandje lager hoor, maar het is wel erg
gezellig om samen te fietsen. We rijden
ook samen The Ride for the Roses. We
doen jaarlijks met veel plezier een duit
in de goede doelenzakjes van onder
meer de Stichting De Wollebrand Cross
en de Roparun, die Toke ook loopt.”
Succesvol team
Van den Enden en Van Ruijven zijn op
vele vlakken een succesvol team. Zoals
al geconstateerd op sportief gebied,
privé vormen ze al jaren samen met
hun kinderen Annouk en Max een
gelukkig gezin, maar ook zakelijk heb-

ben ze de wind in de zeilen. “Ja, ook als
Van den Enden van Ruijven Advocaten
vormen we een hecht team. In ’89 ben
ik voor mezelf begonnen als advocaat,
ben gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ik
adviseer zowel bedrijven als particulieren en sta hen bij in procedures. Ik
treed ook op voor ondernemers, die
een contract willen laten opstellen,
beoordelen of wijzigen. Zij kunnen ook
bij mij terecht voor kwesties over huurrecht bedrijfsruimte en al hun incassozaken. We zijn vaak te vinden bij de
kantonrechter in Delft en de rechtbanken in Den Haag en Rotterdam. Geen
zaak is hetzelfde. Er zit iedere keer een
ander verhaal achter. Het sociale
aspect maakt ons werk extra boeiend.
Nee, we doen geen strafzaken. Het
strafrecht is een vak apart, dat kan je er
niet zomaar even bij doen.”
Ervaring
Voordat Toke van Ruijven advocaat
werd deed ze ruime ervaring op in de
zakelijke dienstverlening. Zij heeft

gewerkt bij een verzekeringsmaatschappij, een bank en een assurantietussenpersoon.
Na enige jaren op het kantoor van Paul
van den Enden te hebben gewerkt als
financieel medewerker, is zij uit pure
interesse voor de advocatuur rechten
gaan studeren. Toke houdt zich nu vrijwel uitsluitend bezig met echtscheiding, echtscheidingsbemiddeling, alimentatie, omgangsregelingen e.d..
Paul: “Wij op onze beurt worden weer
bijgestaan door de vaste krachten van
het secretariaat, Astrid en Sylvia. Zij
werken allebei al een aantal jaren voor
het kantoor, dat is voor de continuïteit
van de dienstverlening zeker een voordeel.
Van den EndenVan Ruijven Advocaten
maakt geen onderscheid tussen betalende cliënten en cliënten die een
beroep moeten doen op door de overheid gefinancierde rechtshulp. “Wij
vinden dat iedereen recht heeft op professionele rechtsbijstand. Ook daarin
maken wij het verschil.”
Meer weten?
Kijk op www.eradvocaten.nl.

