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Algemeen
Arbeidsrechtelijke adviezen, management overeenkomsten en contractbegeleiding bij inhuur en ontslag bestuurders en staf bij diverse ondernemingen;
Begeleiden opzet nieuwe onderneming inclusief alle juridische verplichtingen en financieringscontracten;

Inrichten procuratieregeling voor middelgroot MKB bedrijf;
Breed scala aan ondernemingsrechtelijke vraagstukken bij een veelheid
aan MKB ondernemingen;

Advies reorganisatie/herstructurering
van de activiteiten van (internationaal
opererende) ICT-, productie-, en horeca bedrijven;

Algemeen
Interim Ondersteuning
Governance &
Compliance
Mergers &
Acquisitions
Fiscaliteit

Advisering auto-import organisatie
met in Azië liggende roots en Europees hoofdkantoor in Luxemburg;

Voor meerdere ondernemingen in
Nederland opstellen en/of beoordelen
van (de werking van) algemene voorwaarden;
Juridische begeleiding van een onderneming actief op het gebied van
persoonsgerichte patiëntencommunicatie;

Financieringsdocumentatie en
(converteerbare) obligatieleningen
voor diverse (inter-)nationale ondernemingen;
Verweervoering voor zwembadbouwbedrijf tegen buitenlandse leverancier;

Diverse onderhoudscontracten voor
Zwitserse treinen fabrikant;

Ondersteuning bij opzet van contractbeheer en contractmanagementsysteem;
Juridisch inrichten en begeleiden van
een nieuw franchiseconcept in de sport;

Beslechting geschillen bij meubeldistributeur en scheepvaart onderneming, totaaloplossing;
Alle juridische werkzaamheden bij softwarebedrijf dat actief is in de vakantiehuizenmarkt;

Begeleiden en adviseren directeur-groot
aandeelhouder bij verkoop van zijn telemarketingbedrijf;
Algemene en breed juridische advisering aan internationale technische distributieondernemingen;

In conflictsituaties, advisering bij opzet
en uitvoering vaststellingsovereenkomsten bij tal van opdrachtgevers;
Begeleiding van onderwijs ondersteunende instelling bij vastlegging van procedures en overeenkomsten met betrekking tot privacy en datalekken;

Corporate Affairs voor bedrijven aan de
vooravond van een nieuwe investering;
Herinrichting inkooporganisatie internationale groothandel met bijbehorend
contract management;

Internationale distributie– en financieringscontracten voor Nederlandse jachtbouwer;
Doorlopend advieswerk voor bureau
dat de fotografie voor makelaars verzorgt.
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Interim Ondersteuning
Alle juridische werkzaamheden als bedrijfsjurist
voor Nederlandse distributeur en groothandel in
parts & equipment;

Opzetten nieuwe onderneming in automotive
industrie met / voor buitenlandse aandeelhouders;

Voorbereiden van ICT onderneming op nieuwe
investeerders: inrichten van governance en compliance;

Alle voorkomende juridische internationale activiteiten als vaste counsel voor het Europees
hoofdkantoor van een wereldwijde beursgenoteerde producent van o.a. polymer producten.

Governance & Compliance
Begeleiden van compliance issues bij Nederlandse vertegenwoordiging op wereld expo.

Mergers & Acquisitions

Overname door grote multimediale groep van een
Nederlandse uitgeverij in de outdoorbranche;

Verkoop organisatie van dierenklinieken aan
Zweedse beursgenoteerde koper;

Advisering na onderzoek en due diligence van een
Nederlandse investeerder inzake de overname van
een afval distributeur;

Overname van het minderheidsbelang in een
handelsbedrijf in de olieindustrie door meerderheidsaandeelhouder, onder gelijktijdige verkoop van enkele separate ondernemingen aan
die minderheidsaandeelhouder;

Begeleiding exit / opzetten van nieuwe structuur
voor investeerders in tandheelkundige zorg;
Overname door Zwitserse beursonderneming
van Nederlandse distributeur;

Begeleiding bij de ontmanteling van een fiscale
eenheid en de overdracht van compensabele
verliezen;

Advisering ten aanzien van de juridische splitsing
en fusie van vennootschappen en toepassing van
de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting en
overdrachtsbelasting;

Juridische begeleiding van traject naar een koper voor
een internationaal technisch Nederlands familiebedrijf
in de markt van automotive hulpmiddelen;
Structurele search naar overname kandidaten voor
grote elektrotechnische groothandel groep;

Herstructurering en divestment toeleverancier in de
zorg.

Fiscaliteit
Advisering op het gebied van afwaardering van leningen aan gelieerde vennootschappen;
Het doorlichten van de goederenstroom en bedrijfsprocessen en de correcte verwerking in de
BTW aangifte;

Begeleiding bij reorganisatie van onroerende zaken;
Advisering en due dilligence inzake verschillende
overnames.
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