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Za ke li jk n ieu w s. Ju r id isch p e r s p e c t i e f.

Advocatenbank (deJurist.com) zoekmachine voor ondernemende advocaten, bedrijfsjuristen en cliënten.

Verrijkt profiel *
Periode
1x maand
Deelname à
€ 990,-

3x maand
€ 725,-

6x maand
€ 525,-

12x maand
€ 475,-

Contentkey het FD/deJurist.com
Verbindt uiting met inhoud
Afmetingen (b x h in pixels) 		
970 x 250			
€ 950,-/€ 750,VACATURE
4 weken 		

€ 875,-

Verrijk uw profiel met *
 praktijktips, voorkeur en interesses
 onderscheidende activiteiten, achtergrond en expertise
 eigen publicaties (advocaat/auteur) en corporate content

het Financieele Dagblad
Profiel/visie deelname (print)		
Afmetingen (b x h in mm)
1/1 pagina
246 x 368		
1/2 pagina
246 x 175		
1/4 pagina
120 x 175
1/6 pagina
120 x 105		
1/8 pagina
42 x 115

€ 16.000,€ 10.500,€ 5.750,€ 4.250,€ 3.000,-

Rectangle
Afmetingen (b x h in pixels)
300 x 250				

€ 875,-

premium banner
Horizontaal formaat bovenaan de pagina
Afmetingen (b x h in pixels) 		
728 x 90 		
€ 950,-
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Daphne Broers

Huib Hielkema

Rense Lubach

Jitka Swinkels

Daphne Broerse is a projects
lawyer based in Amsterdam
where she heads the
infrastructure team.

Naamgever en nestor. Huib
Hielkema verpandde in de jaren
tachtig zijn hart aan het huurrecht.

Ik ben specialist in
overheidsprivaatrecht en
overheidsaansprakelijkheid
en thuis waar het privaat- en
publiekrecht elkaar ontmoeten.

Snijders Familierecht is een
niche kantoor dat zich richt op
familierechtelijke zaken.

With a combined administrative
law and civil law background,
she advises governmental
authorities as well as private
parties on a wide range of
issues in the projects sector.
Daphne has advised on
several major PFI-projects and
advised on and negotiated
several building contracts.
She also has experience with
court proceedings regarding
administrative as well as civil law.
T 0 20 462 9377
E daphne.broerse@
nortonrosefulbright.com

En die passie is daarna nooit meer
geluwd. Integendeel. Vakgenoten
riepen Huib eerder uit tot één van
de beste huurrechtadvocaten
van het land. Hij heeft enorm
veel kennis en ervaring. En deelt
die ook graag, bijvoorbeeld met
cliënten en vakgenoten. Huib
publiceert artikelen in vakbladen.
Geeft seminars en colleges. Hij
is oud-lid van de Adviescommissie
Huurrecht van de Orde van
Advocaten. En hij strijdt voor
verbetering van de wetgeving
op het gebied van huurrecht.
Bij wat hij ook doet, houdt Huib
altijd oog voor de mens achter
de zaak.

Met die kennis adviseer ik niet
alleen overheden (gemeenten,
provincies en waterschappen),
maar ook verzekeraars,
toezichthouders en diverse
non-profit organisaties. Zo
nodig behartig ik hun belangen
in gerechtelijke procedures
voor de civiele rechter en de
bestuursrechter.
T 06 51 65 91 59
E rense.lubach@nysingh.nl

Mr. Jitka Swinkels is een
betrokken advocaat die
oplossingsgericht te werk gaat,
zeker indien er (minderjarige)
kinderen bij betrokken zijn. Zij
begeleidt cliënten zowel op
juridisch als op persoonlijk vlak
en probeert de gang naar de
rechter te voorkomen. Is een
procedure bij de rechtbank echter
onvermijdelijk, dan staat Jitka
haar cliënten met raad en daad bij
en gaat zij voor hen door het vuur.
T 073-7200200
E jswinkels@
snijders-familierecht.nl

T 085 782 28 20
E hielkema@hielkemaco.nl
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