
PERSBERICHT 
 
Advocaat Jerry Hoff begint een nieuw advocatenkantoor in Haarlem en vertrekt 
bij Spigthoff N.V.  
 
Jerry Hoff maakt bekend dat hij medio 2012 het Amsterdamse advocatenkantoor Spigthoff 
N.V., dat hij samen met Leo Spigt in 2000 als één van de eerste nichekantoren heeft 
opgericht, zal verlaten. Hij zal samen met Esther Hoogstraate (partner), Willem van Dijk 
(advocaat stagiair) en Chantal Wakidjan (office manager), zijn vaste team, een nieuw 
advocatenkantoor in Haarlem beginnen. Op dit moment worden al gesprekken gevoerd 
met kandidaten voor een verdere uitbreiding van het kantoor. 
 
Waarom een nieuw kantoor? "Mijn wens is het om in een compacte en snel wendbare 
organisatie weer mijn persoonlijke kwaliteitsstempel ten volle te kunnen drukken op al het 
proceswerk voor mijn cliënten en de intensieve opleiding en begeleiding van jong 
advocatentalent dat de hoogste kwaliteit wil nastreven. Het voltooien van mijn proefschrift 
(Openbaarmaking van koersgevoelige informatie) aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
afgelopen jaar en het bereiken van de 50-jarige leeftijd dit jaar zijn voor mij een natuurlijk 
moment geweest om de balans op te maken van mijn werkzame leven als een op en top 
litigator in de Nederlandse advocatuur. Diesel ik gewoon door op de ingeslagen weg tot 
aan mijn pensioen of kies ik ervoor – nu het nog kan – nóg een keer een nieuwe, 
meerjarige uitdaging aan te gaan? Ik heb zeer bewust voor het ondernemende avontuur 
gekozen. De toekomst is voor een ieder altijd anders en van die onbekende toekomst ben 
ik graag zelf de regisseur."  
 
Waarom Haarlem? "Waarom niet! Haarlem is één van de mooiste, groene steden van ons 
land en ligt pal naast Amsterdam. De legendarische Godfried Bomans sprak niet voor niks 
over "Haarlem en andere wereldsteden". Ik woon in Bloemendaal bij wijze van spreken 
om de hoek van mijn nieuwe kantoor. Hierdoor bespaar ik per maand ca. 2 tot 3 
werkdagen aan reistijd in eindeloze files naar Amsterdam. Die tijd besteed ik liever aan de 
behandeling van mijn zaken en het verzorgen van wetenschappelijke publicaties, lezingen 
en cursussen. Ik ben er vast van overtuigd dat al mijn trouwe cliënten mij ook in Haarlem 
zullen weten te vinden. Sterker nog: dat hebben die cliënten mij al enthousiast laten 
weten."  
 
Het nieuwe advocatenkantoor, genaamd: Hoff Advocaten, zal worden gevestigd in een 
Rijksmonument aan het Florapark 4 te Haarlem (nabij het Provinciehuis en de 
uitvalswegen met Amsterdam). Het is de ambitie van Jerry Hoff en zijn team dit kantoor in 
de komende jaren te laten uitgroeien tot één van de toonaangevende litigationkantoren in 
Nederland met maximaal ca. 15 advocaten. "Procederen om te winnen voor cliënten – en 
dat het liefst op het scherp van de snede – is onze passie." De civiele procespraktijk van 
Hoff Advocaten (ofwel procederen bij rechtbanken en gerechtshoven, Ondernemingskamer 
(enquêtezaken), het KiFID (financiële klachteninstituut) of het NAI (Nederlands Arbitrage 
Instituut) in arbitrages) zal met name gericht zijn op het procederen voor financiële 
instellingen, vermogende particulieren en hun ondernemingen. De focus op corporate, 
commercial & securities litigation is overigens nu al de core business van het team van 
Jerry Hoff. 
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