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Wordt u als ondernemer ook niet een beetje 
Corona moe met al die virologen en artsen op 
tv, die ons maar in de put praten? Ik heb ernstig 
behoefte heb om naar de toekomst te kijken 
en niet kan wachten tot er een vaccin is en de 
economie weer volop gaat draaien. Dus van zo’n 
kreet als ‘Building the Future’ word ik vrolijk, 
althans krijg ik nieuwe energie.

Als de bouwsector, de motor van de Nederlandse 
economie, blijft doordraaien, profiteren we er 
allemaal van. Als notaris werk ik graag nauw 
samen met de bouwsector. We hebben onlangs 
in een chique badplaats een leuk kleinschalig 
vernieuwbouw project afgerond en dat gaf zowel 
ons als onze cliënten nieuwe positieve energie. 

De cliënten superblij met hun nieuwe appartement, 
en voor ons werk. Want naast de gebruikelijke 
transport en hypotheekakte mochten we voor 
sommige cliënten ook de samenlevingscontracten 
en (levens)testamenten maken. In Uithoorn staat er 
gelukkig ook nog wel een bouwprojectje op stapel, 
zo is mij uit betrouwbare bron medegedeeld.

Dus wat mij betreft steken we lekker ordinair 
een middelvinger op richting Corona. Niets 
thuiswerken, maar gewoon op kantoor aan de slag 
met 1,5 meter afstand en regelmatig een raam 
open. Anders draaien we zelf nog een deel van de 
bouwsector de nek om, doordat al die thuiswerkers 
op uw kosten in uw tijd zelf hun verbouwing gaan 
doen en hun muurtje gaan sauzen. 

Ook Sterel Notarissen werkt aan de future. Ons 
kantoor in Uithoorn wordt uitgebreid met een 
extra locatie aan de Johan Enschedeweg 38 
op 50 meter van onze huidige locatie aan de 
Ondernemingsweg 222. We kunnen daar dan 
heerlijk Coronaproof lekker ruim zitten, maar wel 
gewoon op kantoor. Maar we openen ook onze 
deuren in the Bavinckhouse in Amstelveen, alwaar 
wij de praktijk van notaris Sylvia van Lenning gaan 
voortzetten onder de naam Sterel Van Lenning 
notarissen. Zo kunnen wij vanuit onze vestigingen 
in Amsterdam Zuidoost, Amstelveen en Uithoorn 

de regio Amstelland optimaal bedienen en u op 
het notarieel juridische vlak helpen om aan uw 
toekomst verder te bouwen. Building the Future; 
we hebben er zin in.
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Building the Future! 
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Frank R. Sterel, woonachtig in Naarden, is sinds 2004 eigenaar 
van Sterel c.s., Notariaat, Estate Planning & Mediation met 
vestigingen in Uithoorn, Amsterdam en Abcoude. Hij woont  
samen en heeft 3 kinderen. Hij doet graag aan fitness en leeft 
volgens het motto: Beter één keer rijk, dan altijd arm.


