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M&A insurance advice 
that fits the deal

RCA has been at the forefront of innovative  
M&A insurance advice for more than 20 years. 
Our hands-on, senior team delivers expert, 
tailored advice to help clients utilise insurance 
capital to reduce or negate transaction risks. 
RCA has advised on some of the most complex 
transactions and settled some of the largest 
insured claims.

RCA | The specialist M&A insurance advisor

www.riskcapitaladvisors.com
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Ervaar het gemak van 
online nascholen

Gratisproefcursust.w.v. 2 PO-punten

Nascholen bij PO-Online

• Onbeperkt PO-punten halen

• Vakinhoudelijk en actueel 

• Tevens toegang tot de pakketten van 

accountants, � scalisten en notarissen 

(in totaal ruim 260 cursussen)

www.po-online.nl/fd

Uw vakkennis op peil houden naast uw drukke agenda is met 

PO-Online heel eenvoudig. Met een abonnement krijgt u onbeperkt 

toegang tot een uitgebreid en praktijkgericht cursusaanbod van 

hoge kwaliteit. In een paar uur weer helemaal op de hoogte zijn 

van een nieuw onderwerp, besproken door experts uit de praktijk 

en wetenschap? Voor duizenden advocaten die bij PO-Online 

nascholen is het al jaren de normaalste zaak van de wereld.

Benieuwd naar het gemak van online nascholing? 

Probeer dan nu een gratis proefcursus t.w.v. 2 PO-punten.

Uw goed recht
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DAAN ARENDS

Daan Arends is partner en leidt 
de praktijkgroep Tax. Hij heeft 
ruime ervaring in internationale 
indirecte belastingen, zoals BTW, 
douane- en overdrachtsbelasting. 
Hij adviseert (inter)nationale 
cliënten over de internationale 
BTW- en douane-aspecten van 
e-commerce, herstructureringen van 
de supply chain en grensoverschrij-
dende fusies en overnames. Daan 
adviseert cliënten in onder andere 
de Retail, Technology, Financial 
Services en Industrials sector.

T 020 541 9315
E daan.arends@dlapiper.com

PAUL HOPMAN

Paul Hopman is partner in de prak-
tijkgroep Litigation & Regulatory en 
tevens Country Managing Partner 
van het Amsterdamse kantoor. Hij 
adviseert financiële instellingen, 
zoals banken, verzekeraars, 
pensioenfondsen, beleggingsonder-
nemingen, betaaldienstverleners en 
trustkantoren over uiteenlopende 
toezichtrechtelijke vraagstukken, 
waaronder markttoetreding. Voorts 
legt Paul zich als adviseur en 
spreker toe op SESG-vraagstukken 
met de nadruk op impact van 
klimaatveranderingen op 
financiële instellingen. Ook staat 
Paul financiële instellingen bij in 
procedures tegen consumenten, 
zakelijke cliënten, curatoren en 
financiële instellingen onderling 
alsmede toezichthouders.

T 020 541 9952
E paul.hopman@dlapiper.com

DLA Piper is een van de grootste juridische dienstverleners wereldwijd. 
Wij zijn een full service organisatie vertegenwoordigd in meer dan 
40 landen en in ruim 90 zakencentra. In Nederland staan wij al sinds 
1916 onze cliënten met raad en daad bij. In Nederland werken zo’n 
250 medewerkers, waaronder meer dan 120 advocaten, notarissen en 
belastingadviseurs.

Als global business law firm bieden we innovatieve en praktische juridi-
sche oplossingen. Daarnaast maken duurzaamheid, pro bono, diversiteit 
en inclusiviteit een belangrijk onderdeel uit van onze organisatie. 

Together we can make business better.
 

www.dlapiper.com

Onze teams zijn oplossingsgericht en hebben uitgebreide kennis van 
verschillende sectoren, waaronder:

 
Consumer Goods, Food and Retail

Energy and Natural resources

Financial Services

Industrials

Infrastructure, Construction and Transport

Insurance

Life Sciences

Media, Sport and Entertainment

Real Estate

Technology
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LEEN VAN DER MAREL

Leen van der Marel is partner en 
leidt de praktijkgroep Real Estate. 
Hij richt zich in het bijzonder op 
vastgoedtransacties, turnkey 
projecten, projectontwikkeling 
en huurrecht. Leen adviseert en 
procedeert voornamelijk voor 
(institutionele) investerings-
maatschappijen, overheden, 
projectontwikkelaars en retailers. 
Tot zijn cliënten behoort een breed 
scala aan EU/US multinationals, 
waaronder bedrijven die actief zijn 
in de Hospitality en Logistics sector.

T 020 541 9240
E leen.vandermarel@dlapiper.com

HÉLÈNE BOGAARD

Hélène Bogaard is partner en leidt 
de praktijkgroep Employment. 
Zij praktiseert al ruim 25 jaar 
en adviseert (inter)nationale 
ondernemingen over alle aspecten 
van het (corporate) arbeids- en 
medezeggenschapsrecht. In haar 
praktijk neemt het coördineren van 
multi-jurisdictioneel advies een 
prominente plek in. Hélène heeft 
ruime ervaring met de arbeids- en 
medezeggenschapsaspecten van 
corporate transacties, overgang 
van onderneming, (collectieve) 
reorganisa tie- en integratieproces-
sen en het aantrekken of ontslag 
van C-suite en senior executives.

T 020 541 9841
E helene.bogaard@dlapiper.com

LEX OOSTERLING

Lex Oosterling is partner en leidt 
de praktijkgroep Finance, Projects 
& Restructuring. Hij adviseert zowel  
financiers als private equity fondsen 
en ondernemingen op het gebied 
van (internationale) financierings-
transacties. Zijn focus ligt daarbij 
op leveraged/acquisition finance, 
corporate lending en real estate 
finance transacties evenals de 
eventueel noodzakelijke (financiële) 
herstructurering daarvan.

T 020 541 9948
E lex.oosterling@dlapiper.com

MARNIX HOLTZER

Marnix Holtzer is partner en leidt 
de praktijkgroep Litigation & 
Regulatory. Hij is gespecialiseerd 
op het terrein van corporate 
governance en corporate litigation 
en heeft uitgebreide ervaring in 
het adviseren van multinationale 
ondernemingen over strategische 
kwesties. Marnix is ook betrokken 
geweest bij vele spraakmakende 
enquêteprocedures bij de Onderne-
mingskamer en is gepromoveerd bij 
de Rijksuniversiteit Groningen.

T 020 541 9872
E marnix.holtzer@dlapiper.com

NIELS MULDER

Niels Mulder is partner en leidt 
de praktijkgroep Intellectual 
Property & Technology. Hij 
adviseert en procedeert in zaken 
op het gebied van intellectuele 
eigendom, bedrijfsgeheimen en 
oneerlijke mededinging. Niels is 
zeer ervaren in het adviseren over 
en coördineren van grensoverschrij-
dende geschillen over intellectuele 
eigendom. Daarnaast ontwikkelt en 
implementeert hij pan-Europese  
anti-namaakstrategieën ten 
behoeve van zijn cliënten.

T 020 541 9838
E niels.mulder@dlapiper.com

DAPHNE BENS

Daphne Bens is partner en leidt 
de praktijkgroep Corporate. 
Ze heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in het adviseren van 
(inter)nationale bedrijven en 
beursgenoteerde ondernemingen 
bij complexe grensoverschrijdende 
M&A-transacties. Haar praktijk richt 
zich op fusies en overnames, private 
equity, joint ventures en algemeen 
ondernemingsrecht. Daphne heeft 
veel ervaring in de Technology 
sector en de Hospitality and Leisure 
sector.

T 020 541 9834
E daphne.bens@dlapiper.com
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Advertentie: als pdf-bestand. Zet svp uw (steun)kleur om naar full colour drukkleuren (CMYK).

PARTNERDEELNAME
Premium 2/1 profielpagina Jaargids: kantoorprofiel + ca. 15 advocaat/partner profielen *
                         12 maanden Advocatenbank: compleet kantoorprofiel op de Advocatenbank
Goud                1/1 profielpagina: kantoorprofiel + ca. 7 advocaat/partner profielen 
                         12 maanden compleet kantoorprofiel op de Advocatenbank
Zilver               1/2 profielpagina: kantoorprofiel + ca. 4 advocaat/partner profielen 
                         12 maanden compleet kantoorprofiel op de Advocatenbank
Brons              1/4 profielpagina: kantoorprofiel + ca. 2 advocaat/partner profielen 
                         12 maanden compleet kantoorprofiel op de Advocatenbank
           
* Kantoorprofiel ca. 100 woorden. Advocaat/partner profiel ca. 75 woorden per profiel.
   Toegesneden opmaak nav uw input door onze vormgevers (publicatieproef) svp tekst als word-bestand. 
   Beeldmateriaal (logo/foto) als pdf-, jpg-, png-, tiff of eps-bestand (300 dpi).

PROMOTIE & PORTFOLIO POWER DE JAARGIDS ADVOCATUUR 2022

Advertenties  In het Financieele Dagblad (1/6, 1/4,  1/2, 1/1 full colour pagina’s)
Radiocommericals        Op BNR Nieuwsradio
Online advertenties      Op de websites & in de nieuwsbrieven van FD Mediagroep titels (fd.nl, bnr.nl, dejurist.com, 
  pensioenpro.nl, esb.nu en impactinvestor.com)
Advertorials                  In de nieuwsbrieven van FD Mediagroep 
LinkedIn campagne Organisch en betaald
Redactioneel                 Redactionele aandacht voor de jaargids op de website en in de nieuwsbrief van de Jurist.


