PropertyNL Top
Vastgoedjuristen 2015
AKD
AKD is het afgelopen jaar sterk gegroeid door
de overname van vastgoednotaris Taco de
Lange en zijn gehele team van Lexence én door
de overname van transactieadvocaat Julian
Versmissen van Stijl Advocaten. Afgelopen
jaar zag AKD een sterke groei op het gebied
WAT PPS binnenstedelijke
herontwikkeling
WAAR Strijp S, Eindhoven
WIE VolkerWessels en
gemeente Eindhoven

van transacties en het kantoor verwacht dat dit
in 2015 en 2016 verder zal doorzetten. In 2015
verwacht AKD haar expertise op het gebied van
PPS en project- en gebiedsontwikkeling verder
uit te breiden. Het kantoor is betrokken bij een
aantal vernieuwende constructies op dit gebied,
zoals de transformatie-PPS en parkeer-PPS. Verder ontwikkelt AKD in samenwerking met derden

WAT koop van
distributiecentra BS Sligro
Venray, Wehkamp Zwolle
etc.
WAAR landelijk
WIE WDP

WAT financiering
huisvesting verstandelijk
gehandicapten
WAAR Amersfoort
WIE s Heeren Loo
Zorggroep

DEALS
Allen & Overy
Het internationale kantoor heeft 1 vestiging in
Nederland. Allen & Overy adviseert cliënten als
(inter)nationale (beursgenoteerde) ondernemingen, private equity-huizen, financiële instellingen,
institutionele beleggers, ziekenhuizen, grote
overheidsinstanties en asset managers op het
WAT overname Corio door
Klépierre
WAAR Europa
WIE advisering van Corio

DEALS

WAT Duitse en Aziatische
partij investeren in Vesteda
WAAR internationaal
WIE advisering van Vesteda

producten als de governance code ‘Veiligheid in
de bouw’.

Aantal juristen 2014: 25
Aantal vestigingen: 44
Hoofd vastgoedsectie: Henry van Green

in Vesteda. Bij deze deal was echter ook het snel
inzicht krijgen in de regels van het financieel
toezicht belangrijk.
WAT financiering Atrium en
Orbis ziekenhuizen
WAAR Heerlen, Sittard Geleen
WIE financiering door ING,
Rabobank, Bank Nederlandse Gemeenten, ABN Amro

WAT financiering ontwikkeling en acquisitie Student
Hotels
WAAR Eindhoven en
Amsterdam
WIE Perella Weinberg
Partners en SPVs
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WAT koop Alexander
Portfolio, 34.000 m² te
herontwikkelen kantoorgebouwen WAAR Delft,
Rotterdam en Utrecht WIE
AKD adviseerde koper OVG,
verkoper was MPC Capital

WAT forward funding
shares transaction
WAAR Rabobank Zuid,
Eindhoven
WIE AKD adviseerde
verkoper OVG, koper was
WP Carey

gebied van corporate transacties, financieringen
& kapitaalmarkten, governance & toezicht en
geschillen. Trots is het kantoor bijvoorbeeld op
de deal tussen Klépierre en Corio: de fiscalisten hadden een grote rol in het samenvoegen
van de fiscale beleggingsinstelling Corio met
het onder bijzonder fiscaal regime vallende
Klépierre. Fiscaliteit speelde ook een grote rol
bij het instappen van de buitenlandse beleggers

WAT aankoop van een
emissie voor 9 winkelcentra
van Klépierre
WAAR Nederland
WIE advisering van koper
Wereldhave

Aantal juristen 2014: 74
Aantal vestigingen: 5
Hoofd vastgoedsectie: Marc Wintgens
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Boekel
Bestuursrechtspecialist Anne-Marie Klijn stapte
dit jaar over van Boekel naar NautaDutilh. Sinds
1 april 2015 is de naam veranderd van Boekel De
Nerée in Boekel en is er gekozen voor een sterke
focus op corporate en real estate. Dit jaar is de reorganisatie afgerond waarbij de organisatievorm,
WAT huurrechtelijke
advisering bij KlépierreWereldhave deal
WAAR Nederland
WIE advisering van
Wereldhave

WAT huurrechtelijke
advisering bij aankoop
Kalvertoren
WAAR Amsterdam
WIE advisering koper
Kroonenberg Groep

Boot Advocaten
Al sinds de oprichting in 2002 is Boot Advocaten
gespecialiseerd in vastgoed en aanbestedingsrecht. Naast advies bij en structurering van vastgoedfondsen, was Boot in 2014 ook adviseur bij
vele andere juridische vastgoedvraagstukken. Het
kantoor is met name gespecialiseerd in het structureren en contracteren van vastgoedprojecten
WAT mede opstellen
modelcontract verduurzaming scholen
WAAR provincie Utrecht
WIE provincie Utrecht en de
Economic Board Utrecht

de beloningsstructuur, het businessmodel en de
positionering op de schop zijn gegaan. Boekel
heeft nu een hybride versie van het maatschapmodel. Het advocatenkantoor wordt sinds het
voorjaar geleid door een ceo, niet meer door een
partner. Hiertoe wordt iemand (geen advocaat of
notaris) in het bestuur benoemd met focus op
de bedrijfsvoering. Boekel is de vaste adviseur
WAT renovatie zorgvastgoed
Campagne en Sint
Gerlachus
WIE advisering Mosae
Zorggroep

WAT contractvorming en
-onderhandelingen bij bouw
Nationaal Militair Museum
WAAR Soesterberg
WIE advisering van een van
de onderaannemers

Bricks Advocaten heeft zich gericht op een niche
binnen de niche. Binnen het vastgoed is het
kantoor gespecialiseerd in huurrecht. Cliënten
zijn winkelketens, institutionele beleggers, makelaars en overheden. Veel werk komt er vanuit de
WAT H&M bijgestaan als nieuwe
huurder van Maison de Bonneterie
(Den Haag, Amsterdam) en nieuw
filiaal Hoog Catherijne (Utrecht) en
Rotterdam (The Mall)
WAAR landelijk
WIE advisering H&M

DEALS
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retailers: de huurcontracten voor winkelvastgoed
zijn sterk in beweging. Verhuurders richten zich
meer op eindige contracten en uitsluiting van
huurprijsaanpassing of markthuurprijsaanpassing in plaats van huurprijsaanpassing op grond
van artikel 7:303 BW. Vanaf dit jaar zet Bricks
echter in op uitbreiding van de dienstverlening

WAT Ted Baker bijgestaan als nieuwe huurder
van eerste filiaal in
Amsterdam
(Leidsestraat)
WAAR Amsterdam
WIE advisering Ted Baker

WAT The Sting
bijgestaan als nieuwe
huurder van een nieuwe
vestiging in Leiden
(Aalmarkt)
WAAR Leiden
WIE advisering The Sting

WAT aankoop Kurhaus
Hotel
WAAR Den Haag
WIE advisering van koper
Amrath

DEALS

Aantal juristen 2014: 7
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Alexandra
Jurgens-Boot

Advocaten adviseert over het toepassen van deze
nieuwe standaard voor beleggers, eigenaren en
eindgebruikers binnen de Europese markt.

WAT adviseren en procederen bij herontwikkeling van
kantoorpanden tot
studentencampus
WAAR Amsterdam
WIE advisering ontwikkelaar

DEALS
Bricks Advocaten

van partijen als Unibail-Rodamco, Wereldhave, ASR,
CBRE GI en Ahold voor vastgoedgerelateerde juridische werkzaamheden.

WAT aankoop vastgoedportfolio van Pinnacle
WAAR landelijk
WIE advisering koper
Europa Capital

(zowel project- als gebiedsontwikkeling) en bouwrecht. Nadrukkelijk ligt bij Boot ook de focus op
duurzaamheid. Het kantoor heeft de activiteiten
hiervoor verder uitgebreid met juridische en strategische advisering op het gebied van zogenaamde Blue Buildings: het introduceren van nieuwe
verdienmodellen. Naast Breeam is in de VS en
Azië inmiddels een nieuwe standaard ontwikkeld
voor gebouwen, de Well Building Standard. Boot

WAT juridische vormgeving
bij ontwikkelen woon/
zorgcomplex
WAAR Sassenheim
WIE advisering woonstichting Vooruitgang

Aantal juristen 2014: 40
Aantal vestigingen: 2
Hoofd vastgoedsectie: Wendela Raas

WAT begeleiding samenwerking Padero Solar met een
Nederlandse ontwikkelaar
bij internationale zonneenergieprojecten
WIE advisering Padero Solar
(joint-venture Engelse en
Spaanse projectontwikkelaar)

Aantal juristen 2014: 5
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Anneloes de Fouw

naar transformatie van kantoren naar woningen
(Leegstandwet) en woon–zorgcontracten.

WAT Sacha bijgestaan als
WAT & Other Stories
nieuwe huurder van een filiaal
bijgestaan als nieuwe
in Den Haag
(Nieuwe
Haagse
huurder van eerste
gebiedfiliaal
van in
zogenaamde
Blue
Buildings:
het
Passage)
Amsterdam (Heiligeweg)
introduceren van
nieuwe verdienmodellen.
WAAR Amsterdam
Naast Breeam isWAAR
in de VS
Denen
Haag
Azië inmidWIE advisering
dels
& een
Other
nieuweWIE
standaard
advisering
ontwikkeld
Sacha voor
Stories
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Buren
Met de toetreding van Jonathan Gal als partner
heeft Buren haar vastgoedpraktijk in 2015 verder
verstevigd. De vastgoedsectie van Buren bestaat
nu uit 14 advocaten, (kandidaat)notarissen en
WAT ontwikkeling van
nieuwe A&O-hotel in
Amsterdam Zuidoost
WAAR Amsterdam
WIE advisering koper
A&O Hotels

DEALS

WAT verkoop kantoorgebouw De
Ambassadeur door Hoofdproductschap voor de Akkerbouw
(HPA)
WAAR Den Haag
WIE advisering verkoper HPA,
koper is Beapart

Cliﬀord Chance
Het advocatenkantoor richt zich vooral op grote
vastgoedtransacties, financieringen en herstructureringen, het structureren van vastgoedfondsen en op de ontwikkeling, financiering en
investering in infrastructuur. Cliënten zijn met
WAT aankoop door
Prologis van een portfolio
van distributiecentra
WAAR internationaal
WIE advisering koper
Prologis

DEALS

CMS adviseert over alle facetten van het vastgoed. Het kantoor is aangesloten bij de internationale alliantie CMS, bestaande uit tien onafhankelijke juridische en fiscale ondernemingen met
59 kantoren in meer dan 30 landen. Handig met
bijvoorbeeld de disposals van de portefeuilles
WAT liquidatie (disposals) van
vastgoedportefeuilles van Duitse
fondsen
WAAR landelijk
WIE advisering Duitse beleggers bij de
verkoop van vastgoed in Nederland
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WAT ontwikkeling van
het RAI-hotel
WAAR Amsterdam
WIE advisering
ontwikkelaar COD

WAT meer dan 200
executieveilingen van
zowel commercieel als
particulier vastgoed
WAAR landelijk
WIE advisering diverse
bankinstellingen

vastgoedleningen op het gebied van kantoren,
woningportefeuilles en logistiek vastgoed.

WAT ontwikkeling
van The Styles Outlet
center in Halfweg
WAAR Halfweg
WIE advisering
Neinver

van de Duitse fondsen, waarbij ook vragen over
Duitse regelgeving moesten worden beantwoord.
CMS ziet een vastgoedmarkt ontstaan met een
toenemend internationaal karakter, zowel qua
deals als qua spelers. Vastgoedtransacties vinden
steeds vaker plaats via aandelentransacties.
Op het gebied van projectontwikkeling nemen
transformaties toe, maar ook de traditionele

WAT renovatie van het
Pulitzer hotel in
Amsterdam
WAAR Amsterdam
WIE advisering eigenaar

(Den Haag en Amsterdam) en één in Luxemburg.

Aantal juristen 2014: 25
Aantal vestigingen: 36
Hoofd vastgoedsectie: Jaap Koster

name vastgoedfondsen, financiers, projectontwikkelaars, institutionele beleggers en huurders.
Het kantoor is betrokken bij diverse grote
herstructureringen. Ook zien de advocaten veel
nieuwe transacties en financieringen binnenkomen, vooral pan-Europese portfolio-sales, zowel
door middel van aankoop van vastgoed als van
WAT ontwikkeling van studentenwoningen (The Student Hotel) in
Nederland en België
WAAR internationaal
WIE advisering The Carlyle
Group/Benelux Property Group

Aantal juristen 2014: 13
Aantal vestigingen: 3
Hoofd vastgoedsectie: Gerbrand Schrickx

WAT aankoop van
winkel-centrum Kragujevac
Plaza in Servië door New
Europe Property Investments (NEPI)
WAAR Servië
WIE advisering NEPI

WAT verkoop van het kantoorpand
Apollolaan 171, Amsterdam door
Nisshinbo Europe
WAAR Amsterdam
WIE advisering verkoper Nisshinbo
Europe, kopers zijn Kroonenberg
Groep en ProWinko

WAT aankoop van een portfolio
van (sociale) woningbouwcomplexen WAAR landelijk
WIE advisering van kopers en
financiers, verkopers zijn WIF,
Vestia

CMS

56 |

fiscalisten. Het kantoor werkt hoofdzakelijk voor
grote en middelgrote (inter)nationale ondernemingen. De vastgoedsectie, onder leiding van
Gerbrand Schrickx, werkt onder meer voor banken,
projectontwikkelaars, aannemers en eindgebruikers. Buren heeft twee vestigingen in Nederland

WAT aankoop van een
pan-Europees portfolio door
NorthStar WAAR internationaal
WIE advisering koper NorthStar
Realty Finance, verkoper is SEB
Investment GmbH

Aantal juristen 2014: 43
Aantal vestigingen: 3
Hoofd vastgoedsectie: Arno Moret

projectontwikkeling komt weer op. Dat resulteert
bijvoorbeeld in advisering met betrekking tot de
herontwikkeling van Osdorp Centrum.

WAT herontwikkeling van
kantoorgebouwen naar
studentenwoningen
WAAR landelijk
WIE advisering
Bouwfonds

WAT herontwikkeling
Osdorp Centrum
WAAR Amsterdam
WIE advisering
gemeente Amsterdam

DEALS
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De Brauw Blackstone Westbroek
In de Real Estate & Infrastructure Practice Group
zijn de diverse vastgoedgerelateerde disciplines
binnen De Brauw gebundeld. De vastgoedexperts zijn ook actief in andere praktijken, zoals
competition & regulatory, litigation & arbitration, finance, corporate/M&A en tax. Volgens
De Brauw stelt dit het kantoor in staat om een
WAT overname van
Corio-portefeuille door
Klépierre
WAAR landelijk
WIE advisering koper
Klépierre

brede(re) visie te behouden in een juridische
omgeving die steeds complexer wordt en voortdurend verandert. Het kantoor richt zich onder
meer op vastgoedtransacties van grotere omvang
of complexiteit, M&A-transacties waarbij vastgoed
centraal staat, gestructureerde verkoopprocessen,
project- en gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke

WAT acquisitie (en financiering) van kantorenportefeuille(s) door Lone Star van
CBRE GI en IVG
WAAR landelijk
WIE advisering koper Lone Star,
verkoper is CBRE GI cq. IVG

DEALS
DLA Piper
Wereldwijd heeft DLA Piper 80 vestigingen. In
Nederland werken 250 mensen, onder wie 130
advocaten, notarissen en fiscalisten. In ons
land zijn 18 vastgoedjuristen actief op vrijwel
alle gebieden. Dit jaar ligt de focus vooral op de
WAT verkoop en overdracht van ruim
5000 objecten aan een internationale
verzekeraar/asset management
WAAR landelijk
WIE advisering ING, Rabobank en FGH
Bank als schuldeisers/financiers van de
betreffende leningnemers

WAT verkoop van een
woningenportefeuille door
CBRE GI aan Round Hill
Capital
WAAR landelijk
WIE advisering verkoper
CBRE GI, koper is Round
Hill Capital

herontwikkeling, infrastructuurprojecten, PPSprojecten, fondsstructurering, herstructurering van
vastgoedportefeuilles, huurtransacties, projectfinancieringen en zekerheden en fiscale advisering.

WAT verkoop van
winkelcentrum Kalvertoren
in Amsterdam door RReef
aan Kroonenberg
WAAR Amsterdam
WIE advisering verkoper
RReef, koper is de
Kroonenberg Groep

buitenlandse investeerders en dan met name
op portefeuilletransacties. Recent heeft het
advocatenkantoor een Nederlandse woningenportefeuille (circa 3000 units) overgedragen via
een aandelentransactie. Ook treedt DLA Piper
op voor een Engels fonds dat wil investeren in
de logistieke markt, eveneens via een portefeuil-

WAT aankoop van het door
VolkerWessels gerealiseerde
hoofdkantoor van de NEM
door 90 North
WAAR Zoeterwoude
WIE advisering 90 North

Aantal juristen 2014: 27
Aantal vestigingen: 6
Hoofd vastgoedsectie: Annemieke Wessels

WAT verkoop van een
A1 retail portfolio aan
Syntrus Achmea door
RJB Group
WAAR landelijk
WIE advisering RJB
Group

WAT verkoop van een woningenportefeuille door Bouwinvest aan NL
Residential Coöperatief UA
WAAR landelijk
WIE advisering verkoper Bouwinvest,
koper is NL Residential Coöperatief UA,
een joint venture van Credit Suisse en
Quatar Holding

Aantal juristen 2014: 20
Aantal vestigingen: >80
Hoofd vastgoedsectie: Monique Laenen

leaankoop. De samenwerking met de collega’s in
het moederland komt dan goed van pas.

WAT aankoop van
woning/winkelportefeuille
(De Elizen portefeuille)
door Amerikaanse koper
WAAR landelijk
WIE advisering Amerikaanse koper

WAT ontwikkeling, realisering, financiering en huur
van het nieuw te realiseren
Nhow RAI-hotel
WAAR Amsterdam
WIE advisering NH Hotel
Group

DEALS
ADVERTENTIE

“DE TARIEVEN VAN ADVOCATEN AAN DE ZUIDAS LIGGEN
ONDANKS DE CRISIS NOG ALTIJD ROND € 500 PER UUR.”
Het Financieele Dagblad, 25 maart 2013

M2 ADVOCATEN. VASTGOEDSPECIALISTEN. NIET GEVESTIGD AAN DE ZUIDAS.

WWW.M2ADVOCATEN.NL
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Fort Advocaten
Fort Advocaten adviseert en procedeert over alle
facetten van het civiele vastgoedrecht. Voor een
groeiend aantal cliënten is het kantoor de ‘huisadvocaat’ voor vastgoed/(ver)huur gerelateerd
advies en begeleiding. De vastgoedsectie is actief
in het procederen, adviseren en opstellen van
WAT aankoop concertzaal Odeon door
Nedstede en verhuur aan De Supperclub
WAAR Amsterdam
WIE advisering Nedstede Groep

DEALS

WAT het faillissement en de
doorstart van modemerk
Mexx (incl. huur vastgoed)
WAAR landelijk
WIE curator Mexx

Gaastra Advocaten
André Gaastra is het kantoor in 2006 gestart. Gaastra Advocaten is gespecialiseerd
in vastgoedprojecten en -procedures waarin
bijzondere milieurechtelijke of bestuursrechtelijke aspecten aan de orde zijn. Het kantoor
WAT een uitgebreide
civiele procedure omtrent
de huur van een groot
recreatiepark

huur- en koopovereenkomsten voor bedrijfs- en
kantoorruimten. Per jaar behandelt het kantoor
meer dan 100 van dit soort zaken. Fort was
betrokken bij het Amstelpark-arrest (bankgaranties) en het Romania-arrest (huurgarantie)
waarbij in beide zaken is geprocedeerd tot aan
de Hoge Raad. Tot de opdrachtgevers behoren
beleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden, aannemers, architecten, makeWAT uitbreidings- en
opwaarderingstraject
van de Bossche
Woonboulevard
WAAR ’s-Hertogenbosch

vindt het essentieel dat het niet alleen adviseert
maar ook veel procedeert over civielrechtelijke
en bestuursrechtelijke vastgoedkwesties. Die
proceservaring zou Gaastra in staat stellen
scherper te adviseren. Het kantoor ziet dat
steeds meer nicheadvocatenkantoren zoals ‘corporate’ nichekantoren gespecialiseerde kennis

WAT een complexe civiele
procedure omtrent het herstel
van een bedrijfspand na brand

WAT een grootschalige
sanering van een
bedrijfsterrein

DEALS

WAT herontwikkeling van
Mees Pierson/ABN
Amro-gebouwen aan Rokin
naar Haussmann-warenhuis
WAAR Amsterdam
WIE advisering Ivy Groep
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ele vastgoedpartijen en overheden. Onder andere
hebben de 7 advocaten het afgelopen jaar geadviseerd bij de aankoop van het Meininger-hotel bij
het Amstelstation, de gebiedsconcessie voor het
Food Center Amsterdam, diverse nieuwe bouwen tuinmarkten van Hornbach, de herontwikke-

WAT bestuurs- en
civielrechtelijke
begeleiding herontwikkeling Food Center
Amsterdam
WAAR Amsterdam

WAT transformatie van
monumenten: herontwikkeling Meelfabriek Leiden
WAAR Leiden
WIE advisering Meelfabriek CV

laars, notarissen, retailers, horeca-exploitanten,
franchisegevers/-nemers en andere kopers en
huurders van vastgoed.
WAT procederen,
adviseren en opstellen
van huurovereenkomsten voor bedrijfs- en
kantoorruimten
WAAR landelijk

WAT verkoop Kurhaus
WAAR Scheveningen

Aantal juristen 2014: 4
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: André Gaastra

inschakelen op projectbasis. Gaastra verwacht
dat die trend zal doorzetten.

WAT de huur van een
industrieel complex waarin
stralingsbronnen worden
gebruikt

Gijs Heutink Advocaten
Gijs Heutink Advocaten is een nichekantoor
gespecialiseerd in omgevingsrecht en vastgoedrecht. De vastgoedsectie wordt geleid door Gijs
Heutink himself en Eefje van Bommel. Gijs Heutink Advocaten, gevestigd aan de Keizersgracht
in Amsterdam, bedient hoofdzakelijk commerci-

Aantal juristen 2014: 11
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Pieter Twaalfhoven

WAT herstructurering van een
chemisch industrieel bedrijf
(met het oog op de aanwezige
bodemverontreiniging)

Aantal juristen 2014: 7
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Gijs Heutink en
Eefje van Bommel
ling van de Bossche Boulevard en het nieuwe
Haussmann-warenhuis in het voormalige Mees
Pierson-gebouw aan het Rokin.

WAT bijstaan gemeente Velsen
in procedure met BAM over
renovatie van gemeentehuis,
inclusief ontbinding contract
WAAR Velsen
WIE advisering gemeente Velsen

WAT transitie van beoogde hostelvestiging aan Weesperzijde naar
uiteindelijke hostelrealisatie in de
GrootLab-gebouwen op Overhoeks
WAAR Amsterdam
WIE advisering Starbed/CLink Hostels

DEALS
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Holland Van Gijzen
Ultimo 2014 werken er bij de vastgoedsectie van
HVG 8 advocaten en 4 (kandidaat)notarissen.
HVG werkt nauw samen met EY Belastingadviseurs, waarmee het kantoor een strategische
alliantie heeft. Het kantoor is gespecialiseerd in
alle vastgoedgerelateerde rechtsgebieden, beWAT verkoop en huur
Mahlergarage Amsterdam
Zuidas
WAAR Amsterdam
WIE advisering Q-Park

DEALS

halve PPS. Bijzonder is dat het kantoor ook een
expertise heeft in de juridische structurering van
duurzame energieprojecten. Cliënten zijn onder
meer beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers/
exploitanten, decentrale overheden, zorginstellingen en corporaties.

WAT herfinanciering en
aangepaste huurovereenkomst Gran Dorado Port
Zélande
WAAR Ouddorp
WIE advisering Gran
Dorado Port Zélande

WAT nieuwbouw Europese
Investeringsbank
WAAR Luxemburg
WIE advisering Europese
Investerings Bank (EIB)

Aantal juristen 2014: 12
Aantal vestigingen: 5
Hoofd vastgoedsectie: J.W. Stouthart en
S.J. van Leeuwen

WAT advisering corporaties
o.a. over herstructurering
van toegelaten instellingen
WAAR landelijk
WIE advisering corporaties

WAT verkoop Annadal
complex in Maastricht
WAAR Maastricht

ADVERTENTIE

Aantoonbaar hoger Rendement
met Gezonde Gebouwen
De markt vraagt om nieuwe verdienmodellen voor ‘gezonde’
gebouwen. Niet alleen gericht op technisch gebied, maar
vooral betere juridische modellen voor eigenaren en
eindgebruikers. Wilt u ook weten hoe u de waarde van uw
vastgoed kunt verhogen door verbetering van de bestaande
energievoorzieningen, comfort én productiviteit van de
gebruikers?

Bel ons: 020 5041570

Onderhoudskosten

Kosten
(€/jaar)

Impact
%

Voordeela
(€/jaar)

150.000

-20%

-30.000

Energiekosten

180.000

-25%

-45.000

Productiviteitb

27.300.000

+0,3%

+80.000

(a) Berekening voor kantoorgebouwen van 10.000 m2
(b) Uitgaande van gemiddeld 27 m² bruto vloeroppervlakte per
werknemer en een salaris en overhead kost van 75.000 € per
werknemer per jaar.

GESPECIALISEERD IN VASTGOED, ENERGIE EN ZORG
www.bootadvocaten.nl
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Houthoﬀ Buruma
Het kantoor heeft een integrale benadering
van vastgoedzaken in combinatie met financiering, belasting, corporate law, investment
management, publiek recht en omgevingsrecht.
Het resulteert in specialisaties als transacties
(vanuit een corporate, financiële en vastgoedWAT herontwikkeling
stationsgebied
WAAR Delft
WIE advisering gemeente,
ProRail en NS

DEALS

WAT ontwikkeling
Leidsche Rijn Centrum
WAAR Utrecht
WIE advisering ASR en
Vesteda

Labré Advocaten
Labré Advocaten is een nichekantoor en is gevestigd aan de De Lairessestraat in AmsterdamZuid. Er zijn 12 advocaten werkzaam, onder wie
6 vastgoedadvocaten (civiel- en bestuursrecht).
Bij Labré Advocaten ligt een speciale focus
op de zogenaamde ‘stadspraktijk’. Zo worden
WAT adviseren en opstellen van
huurovereenkomsten voor de
nieuwe eigenaar van De Pier
WAAR Scheveningen
WIE advisering combinatie
Danzep en VolkerWessels

DEALS

Lexence adviseert over de volle breedte van het
vastgoedspectrum. Bijna een kwart van de omzet
wordt gerealiseerd door project- en gebiedsontwikkeling, bijna 20% van de zaken zijn gerelateerd aan huurrecht en bijna 15% aan aan- en
WAT aankoop van City Box
door Shurgard
WAAR landelijk
WIE advisering koper
Shurgard

DEALS
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WAT aankoop 9 winkelcentra
van Klépierre
WAAR landelijk
WIE advisering koper
Wereldhave

WAT procederen namens
gemeente Haarlem tegen Syntrus
Achmea in een geschil over
bedrijventerrein Nieuwe Energie
WAAR Haarlem
WIE advisering gemeente
Haarlem

Group
WAT V&D behoed voor
faillissement
WAAR landelijk
WIE advisering diverse
eigenaren

WAT ontwikkeling en verkoop
The Edge
WAAR Amsterdam
WIE koper Deka, advisering
verkoper OVG

Aantal juristen 2014: 6
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Tim Boer en
Ramon Ridder

van computergigant Dell bij haar huisvesting op
verschillende locaties in Nederland.

WAT juridisch
begeleiden van
herontwikkeling van
panden aan de
Spuistraat/Nieuwezijdsvoorburgwal
WAAR Amsterdam

verkoop van vastgoed. Lexence treedt op voor
(beursgenoteerde) beleggingsfondsen, banken,
projectontwikkelaars en woningcor-poraties,
familiebedrijven, hotelketens, de
Staat der Nederlanden en diverse overheidsorganen en universiteiten. De omvang van de
vastgoedsectie is licht gedaald; in 2015 zijn twee

WAT aankoop van Rokin
Plaza (Kalverstraat 11–17/
Rokin 12–16)
WAAR Amsterdam
WIE advisering koper
Vastnet, verkoper is Ivy

9 - 25 SEPTEMBER 2015 |

WAT verkoop portefeuille
Eurindustrial
WAAR landelijk
WIE advisering Eurindustrial

het consortium van Reggeborgh, Biesterbos en
Het Fort bij de verkoop van het Hema-gebouw
aan de Israëlische Zabar en Menora.

er veel huurrechtzaken gevoerd voor grote
woningbeheerders en is het kantoor betrokken bij de ontwikkelingen van veel (woning)
nieuwbouwprojecten in Amsterdam. Ook treedt
Labré op voor zowel verhuurders als huurders
bij huurprijsherzieningsprocedures. Labré staat
bovendien veel eindgebruikers bij in allerhande
huurkwesties, zoals de juridische begeleiding

WAT juridisch
begeleiden van
herontwikkeling van
7 panden aan de
Ruysdaelstraat tot
luxe appartementen
WAAR Amsterdam

Lexence

Aantal juristen 2014: 61
Aantal vestigingen: 5
Hoofd vastgoedsectie: Jan Cees Kuiken

achtergrond), huurrecht, projectfinanciering,
bouwrecht, procurement, omgevingsrecht en
advisering bij (her)ontwikkelingsprojecten. Er
zijn 9 partners gespecialiseerd in Real Estate.
Onlangs adviseerde Houthoff Buruma IVG
bij de verkoop van het Nederlandse deel,
bestaande uit 18 kantoren, van een Europese
portefeuille. Maar ook adviseerde het kantoor

WAT procederen namens
een Duitse belegger over de
verkoop van een perceel
grond te Schiphol
WAAR Schiphol
WIE advisering Duitse
belegger

Aantal juristen 2014: 41
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Tomas Steenmetser

partners vertrokken die hun
eigen boutique hebben opgericht.

WAT opstellen en onderhandelen over huurovereenkomst Markthal Rotterdam
WAAR Rotterdam
WIE advisering Provast

WAT herontwikkeling
winkelcentrum Gelderlandplein te Amsterdam
WAAR Amsterdam
WIE advisering eigenaar
Kroonenberg

PROPERTYNL MAGAZINE

17-09-15 14:48

TOP VASTGOEDJURISTEN

Loyens & Loeﬀ
Loyens & Loeff heeft een geïntegreerde
werkwijze met belastingadviseurs, advocaten
en notarissen. De vastgoedsectie wordt gezien
als een industriegroep waarbij een groot aantal disciplines samenwerken. Met meerdere
kantoren in de wereld behoort het adviseren
van internationaal opererende cliënten bij
WAT aankoop en financiering van
1500 woningen van CBRE GI
WAAR landelijk
WIE advisering koper Round Hill

Aantal juristen 2014: 107
Aantal vestigingen: 13
Hoofd vastgoedsectie: Wilfred Groen

(nationale en internationale) vastgoedtransacties tot de kernactiviteiten. Het kantoor is
betrokken bij de grote vastgoedgerelateerde
reorganisaties bij de grootbanken: zowel
ABN Amro als Rabobank werd geadviseerd over de portefeuille en ook ING werd
geadviseerd over de afbouw van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten. Loyens & Loeff is
goed vertegenwoordigd met docentschappen

WAT aankoop Vestiaportefeuille
WAAR landelijk
WIE advisering koper Patrizia

aan Nederlandse universiteiten en (post-)
doctorale opleidingen. De grote notariële
praktijk is in belangrijke mate op zakelijke
vastgoedtransacties gericht.

WAT herfinanciering en reorganisatie
winkel- en kantorenportfolio IEF
WAAR landelijk
WIE advisering IEF capital

WAT herfinanciering portefeuille
Chalet Groep
WAAR landelijk
WIE advisering Chalet Groep

DEALS
M2 Advocaten
M2 Advocaten is een jong kantoor dat optreedt
voor zowel de zakelijke markt als particulieren.
De 4 advocaten van het Amsterdamse kantoor
zijn gespecialiseerd in vastgoedrecht (met een
WAT begeleiden en tot stand brengen van
diverse koopovereenkomsten vanuit de Spes
Bona-portefeuille
WAAR landelijk

DEALS

Aantal juristen 2014: 4
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: J.W. Adriaansens,
G.I. Beij, M.H. Rijntjes

focus op huurrecht), bestuursrecht, incasso’s
en contractenrecht. Ook bouw- en aanbestedingsrecht zal aan het dienstenpakket worden
toegevoegd. M2 kan onder meer kantooreigenaar Spes Bona tot zijn klanten rekenen en een
grote zorginstelling in Amsterdam.
WAT advisering van een grote zorginstelling
in Amsterdam, o.a. bij het vraagstuk van het
scheiden van wonen en zorg
WAAR Amsterdam
WIE advisering zorginstelling

WAT o.a. huurovereenkomst en ontwikkelovereenkomst bij herbestemming van
verpleeghuis de Wittenberg te Amsterdam
WAAR Amsterdam

NautaDutilh
De sectie vastgoed van NautaDutilh werd dit jaar
versterkt door de komst van Anne Marie Klijn
van Boekel, waarmee er in totaal 14 partners
zijn. Haar komst en expertise op het gebied van
bestuursrecht moet ook het gat opvullen dat Erik
Minderhoud achterlaat, die naar de Raad van
WAT aankoop 7000
woonunits Vestia
WAAR landelijk
WIE advisering
Woonstad

DEALS

State is vertrokken. Het Nederlandse kantoor
is een integraal deel van de Benelux Real Estate
Groep van NautaDutilh. Cliënten zijn grote
buitenlandse investeerders, financiële instituties
en ontwikkelaars. De focus ligt op transacties,
financiering, PPP- en PFI-projecten, procurement

WAT verkoop kantoorgebouw
Leeuwenburg
WAAR Amsterdam
WIE koper Vastint, advisering
verkoper Van de Vorm
Vastgoed

WAT herfinanciering Q-Park
WAAR internationaal
WIE advisering Q-Park,
betrokken banken: ABN
Amro, Rabobank, ING,
HSBC, KMC

Aantal juristen 2014: >80
Aantal vestigingen: 6
Hoofd vastgoedsectie: David van Dijk

en procederen. Bij projectontwikkeling is er een
focus op complexe en grootschalige (her)ontwikkelingen en alle zaken rond milieuregelgeving.

WAT aankopen door WP Carey van
Rabobank en op Maasvlakte
WAAR Eindhoven en Rotterdam
WIE advisering koper WP Carey,
verkopers zijn OVG (Eindhoven) en
Borghese (Maasvlakte)
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WAT aankoop
Millennium Tower
WAAR Rotterdam
WIE advisering PPF
Real Estate
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Pels Rijcken
Pels Rijcken adviseert en begeleidt cliënten bij
(beleggings)transacties en financieringen. Ook
adviseert het kantoor onder andere over vraagstukken en geschillen die verband houden met
gebiedsontwikkeling, de eigendom en exploitatie
van onroerende zaken, gestructureerde verkoopprocessen van onroerende zaken en publiek
private samenwerking (PPS). De advocaten
WAT WDP koopt twee
vestigingen van The
Greenery voor herontwikkeling en uitbreiding
WAAR Barendrecht en Breda
WIE koper WDP, advisering
verkoper The Greenery

DEALS

WAT openbare inschrijving
en overdracht van Paleis van
Justitie te Amsterdam
WAAR Amsterdam
WIE advisering
verkoper Staat der
Nederlanden, koper is
CTF Amsterdam

Pharos Advocaten
Pharos Advocaten is een nationaal en internationaal opererend advocatenkantoor dat zich richt
op professionele vastgoedpartijen, zoals (beursgenoteerde) vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, onderwijsinstellingen
WAT opstellen van koop-,
ontwikkel- en huurovereenkomst
voor ontwikkeling en bouw van
een fabriek in regio Schiphol
WAAR Schiphol
WIE advisering eindgebruiker

RechtStaete is een kantoor dat bekend staat
om fiscaal en civiel-juridische advisering op het
gebied van vastgoed. Het kantoor werkt voor
institutionele beleggers, banken, projectontwikkelaars, internationale ondernemingen en
WAT verkoop portefeuille Eljans
WAAR landelijk
WIE advisering verkoper Eljans Vastgoed

NR.
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WAT geschil met de
Rotterdamse Haven inzake
huurherzieningen
WAAR Rotterdam
WIE advisering Esso
en Team Terminal en
Esso en Maasvlakte Olie
Terminal

WAT gebiedsontwikkeling
van het binnenstedelijk
fabrieksterrein in Nijmegen
WAAR Nijmegen
WIE advisering eigenaar

DEALS

WAT geschil inzake ontwikkeling bedrijventerrein
Distriport
WAAR Koggenland
WIE advisering provincie
Noord-Holland

Aantal juristen 2014: 6
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: 4 partners

een multifunctioneel gebouw met hotel, woningen, winkels en garage in Rotterdam.

WAT huur- en franchisecontractering, samenwerkingen en verdere ondernemingsrechtelijke begeleiding
WAAR wereldwijd
WIE investeerder

woningbouwverenigingen. Van de 16 juristen zijn
er 7 gespecialiseerd in fiscaliteit. Onlangs is de
praktijk van RechtStaete uitgebreid met de komst
van Lex de Kok. Zijn praktijk bestaat uit (ruimtelijk) bestuursrecht, milieurecht, onteigeningsrecht, aanbestedingsrecht en de overheidspraktijk,
en omvat eveneens privaatrechtelijke contractWAT verkoop Beethoven 500
WAAR Amsterdam
WIE advisering vekoper G&S

is ook zorgvastgoed een actueel thema binnen
de praktijk. Pels Rijcken begeleidt steeds vaker
verkooptransacties van vastgoed door middel
van internet.

WAT transformatie
ministerie van Binnenlandse
Zaken tot onderwijs- en
woongebouw
WAAR Den Haag
WIE advisering gemeente
Den Haag en Heijmans
Vastgoed

en overheden, maar ook op diverse grote en
middelgrote ondernemingen die worden geconfronteerd met juridische vastgoedvraagstukken.
Met 6 juristen wordt de markt bediend. Het
kantoor heeft de doelstelling om verder door te
groeien naar 15 (vastgoed)advocaten. Een van
de projecten waarbij Pharos door de investeerder is ingeschakeld, betreft de ontwikkeling van

WAT contractering
rondom diverse horecaformules op reizigerknooppunten
WAAR landelijk
WIE investeerder/belegger

RechtStaete

62 |

van de sectie Vastgoed hebben bovendien een
trackrecord op het gebied van procederen in
vastgoedgeschillen. Nieuwe trends die Pels
Rijcken signaleert, zijn de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet: dit heeft
ingrijpende wijzigingen met zich meegebracht
voor woningcorporaties, gemeenten en marktpartijen. Naast de veranderingen bij corporaties,

Aantal juristen 2014: 53
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Maryse MesuAbbekerk en Alain de Jonge

WAT ontwikkeling van een
multifunctioneel gebouw (hotel,
woningen, winkels, garage)
WAAR Rotterdam
WIE advisering ontwikkelende
(eind)belegger

Aantal juristen 2014: 16
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: nvt

vorming, waaronder samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente en ontwikkelaar.

WAT verkoop van Rokin Plaza (Kalverstraat 11–17/Rokin 12–16)
WAAR Amsterdam
WIE advisering verkoper Ivy Group, koper is Vastned

DEALS
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Simmons & Simmons
Het Real Estate-team van Simmons & Simmons in Nederland staat onder leiding van
partners Luc Cohen (Real Estate & Construction) en Rob Hendriks (Corporate Real Estate
& Structuring), en werkt voor een brede groep
cliënten, waaronder ontwikkelaars, investeerders als investeringsfondsen, verzekeraars,
pensioenfondsen en vastgoedfondsen,
WAT MRP en CQS nemen
MegaStores Den Haag over van
ING Vastgoed Ontwikkeling
WAAR Den Haag
WIE advisering koper Meijer
Realty Partners (MRP)

financiële instellingen, verhuurders, huurders
als de internationale corporates en aannemers. Daarnaast adviseren de 26 advocaten, 5
(kandidaat)notarissen en 3 fiscalisten van dit
Real Estate team (8 partners) ook overheden
en andere publieke organisaties. Simmons &
Simmons, dat 24 kantoren wereldwijd heeft,
verwacht zijn vastgoedpraktijk verder uit te

WAT DBFMO
rechtbank Breda
WAAR Breda
WIE advisering
winnend consortium
GGB InBalans

WAT aanvullende financiering
LNG import terminal Gate
Terminal
WAAR Maasvlakte Rotterdam
WIE advisering Gate Terminal

Aantal juristen 2014: 34
Aantal vestigingen: 24
Hoofd vastgoedsectie: Luc Cohen en Rob
Hendriks

breiden. De focus zal daarbij vooral liggen op
het vastgoedtransacties, vastgoedgerelateerd
ondernemingsrecht, projectontwikkeling, PPS
en renewables.

WAT acquisitie van diverse
vastgoedprojecten (retail,
logistiek en distributie)
WAAR o.a. Enschede
WIE advisering koper Savills
Investment Management

WAT aankoop van het
voormalig hoofdkantoor van
Centraal Beheer Achmea
WAAR Apeldoorn
WIE advisering koper
Certitudo Capital

DEALS
ADVERTENTIE

Bron van Inzicht
notaris, partner
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Six Advocaten
De aankoop van een kantorenportefeuille van
IVG door de Amerikaanse belegger Ares was een
van de transacties waarbij Six Advocaten recent
betrokken was. Voor het Nederlandse deel werkt
Ares samen met APF. Ook deze deal getuigt
WAT ontwikkeling multifunctioneel gebouw (Oosterdokseiland Kavel 6) door BPD
WAAR Amsterdam
WIE advisering BPD

DEALS

WAT ontwikkeling van
3500 m² winkeloppervlak
en 23 appartementen
(Vathorst fase 2)
WAAR Amersfoort
WIE advisering BPD

Stibbe
Een substantieel deel van de omzet van Stibbe
is afkomstig uit transacties en financiering van
vastgoed, project- en gebiedsontwikkeling,
aanbesteding en PPS en ruimtelijke ordening
en milieu. Stibbe adviseert thans onder andere
Accor bij de verkoop van 29 hotels (waarvan 11
WAT de aankoop van
een portefeuille van 5
Intercontinental-hotels
WAAR landelijk
WIE advisering koper
Katara Hospitality

DEALS

Straatman Koster Advocaten is in 2006 opgericht
door Thijs Straatman en Wilfried Koster, beiden
afkomstig van Houthoff Buruma. Het nichekantoor is volledig gespecialiseerd in vastgoed. Tot de
clientèle behoren beleggers, overheden (gemeenWAT samenwerings- en
grondruilovereenkomst voor
ontwikkeling van Logistiek
Park Moerdijk (142 ha)
WAAR Moerdijk
WIE advisering
grondeigenaren

64 |

NR.

WAT uitgifte van door
Nederlands vastgoed
gesecureerde bonds
WAAR internationaal
WIE advisering DBRS in
het kader van de rating
van de bonds

Aantal juristen 2014: 9
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: Leon Burgersdijk
bouwbedrijven, vastgoedbeleggers en eindgebruikers. Daarnaast heeft het kantoor een speciale
focus op zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

WAT transformatie van GAKgebouw naar ‘vibrant’ starters
community (De Studio Part II)
WAAR Amsterdam
WIE advisering AM en
Stadgenoot

in Nederland gelegen) aan het Duitse Event Hotels en Amundi bij de aankoop van ‘Las Palmas’
in Rotterdam, als onderdeel van de Aqua-portefeuille (de grootste pan-Europese vastgoedportefeuilledeal van dit jaar). Ook is Stibbe
betrokken bij de overdracht door Ballast Nedam
van diens operationele belang in de complexe
A2- en A15-projecten aan zijn partners.. Het

WAT ontwikkeling van een
nieuwe woonwijk (De Brinkhorst) met 350 woningen en
een brede school
WAAR Moordrecht
WIE advisering BPD

Aantal juristen 2014: 33
Aantal vestigingen: 7
Hoofd vastgoedsectie: David Orobio de
Castro en Maarten de Bruin

kantoor doet naast het vastgoed transactiewerk
veel PPS- en DBFM(O)-transacties.

WAT aankoop appartementencomplex De Ooievaar in
Purmerend door Vesteda
WAAR Purmerend
WIE advisering koper Vesteda,
verkoper is Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie

WAT ontwikkeling en
realisatie van Genmab’s
nieuwe onderzoeksfaciliteit op het Utrecht
Science Park
WAAR Utrecht
WIE advisering Genmab

ten, provincies), projectontwikkelaars, aannemers
Aantal juristen 2014: 15
en woningcorporaties. Straatman Koster doet onder
Aantal vestigingen: 1
andere werk voor de gemeente Rotterdam, BPD en
Hoofd vastgoedsectie: Wilfried Koster
de provincie Zuid-Holland. Naast vastgoedgerelateerde expertise zoals het opstellen van vastgoedcontracten, financierings- en samenwerkingsstruc- aanbestedings-, staatssteun-, bouw-, huur- en
turen, is het kantoor onder meer gespecialiseerd in omgevingsrecht en onteigening.

WAT aanbesteding en
contractering gebiedsontwikkeling en restauratie
monumentale markthal
WAAR Amsterdam
WIE koper Volker Wessels en
Ballast Nedam, verkoper
gemeente Amsterdam
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WAT transformatie van leegstaand kantoorgebouw tot hotel
met 1500 bedden verdeeld over
359 kamers
WAAR Amsterdam ZO
WIE advisering A&O Hostels

WAT aankoop van de Louvre
Hotel Group door Jin Jiang
International
WAAR landelijk
WIE advisering koper Jin
Jiang International, verkoper
is Starwood Capital Group

Straatman Koster

DEALS

van de toegenomen buitenlandse belangstelling
voor Nederland. Six is een geheel onafhankelijk
advocatenkantoor uit Amsterdam. De vastgoedsectie (9 advocaten) staat onder leiding van Leon
Burgersdijk. In maart 2015 is Fabian Horsting
benoemd tot partner. Six bedient uiteenlopende
klanten, zoals gemeenten, projectontwikkelaars,

WAT integrale gebiedsontwikkeling (4000 woningen,
commercieel vastgoed,
voorzieningen, openbaar
gebied) WAAR Gouda
WIE koper Volker Wessels
en Heijmans, verkoper
gemeente Gouda

WAT advisering over
grootschalig, innovatief
bedrijventerrein
(Brainport Industries
Campus in Eindhoven)
WAAR Eindhoven
WIE gemeente Eindhoven

WAT nieuwbouw stadion
Feyenoord
WAAR Rotterdam
WIE uitgifte in erfpacht door
gemeente Rotterdam, koper
is projectvennootschap
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Van Doorne
De vastgoedafdeling van Van Doorne is een van
de snelst groeiende afdelingen van het kantoor.
Deze afdeling werd in 2015 versterkt met Ariën
van Heesen (vastgoednotaris) en Angelique
Thiele (vastgoedfinancieringsspecialist) en hun
teams, afkomstig van Boekel, Andy Furr, afkomWAT gebiedsontwikkeling en bouwproject
Holland Park
WAAR Diemen
WIE advisering Holland
Park (ontwikkelaar)

DEALS

Aantal juristen 2014: 40
Aantal vestigingen: 2
Hoofd vastgoedsectie: Annerie Ploumen
en Mark Moolhuizen

stig van De Brauw Blackstone Westbroek, en
Jan Joris van Kampen, afkomstig van NautaDutilh. Van Doorne opende in het najaar
2014 opnieuw een kantoor in Londen, voor
directe advisering van internationale beleggers
en financiers in de City die willen investeren
in Nederlands vastgoed. Van Doorne heeft
daarnaast een aantal Duitse marktpartijen

WAT advisering MStar Netherlands
over acquisities en financieringen
van vastgoedportefeuilles
WAAR landelijk
WIE advisering MStar Netherlands,
een joint venture van M7 Real
Estate en Starwood

WAT juridisch adviseur en
huisadvocaat voor diverse grote
woningcorporaties
WAAR landelijk WIE advisering
consortium woningstichtingen
(Eigen Haard/De Key/Waterweg
Wonen/Stadsgenoot)

als cliënt en is gespecialiseerd in PPSprojecten in Nederland.
WAT senior en mezzanine
financiering aan IEF Capital
t.b.v. herfinanciering
Berlage-portfolio
WAAR landelijk
WIE advisering Berlin Hyp/
Helaba en Pramerica

Vangoud Advocaten
Zijdebalen in Utrecht, waar Kyteman vroeger zijn
oefenruimte had, is een grootschalig stedelijk
inbreidingsproject met een aanneemsom van
ruim € 51 mln. Vangoud Advocaten deed hier de
civielrechtelijke en publiekrechtelijke advisering.
Verder adviseerde het Arnhemse kantoor bij de
WAT realisatie van grootschalige stedelijke inbreiding
(Zijdebalen Utrecht)
WAAR Utrecht

heronderhandelingen over de Handelskade,
onderdeel van Waalfront Nijmegen. Met 8
advocaten staat Vangoud ontwikkelaars, bouwers, corporaties en overheidsinstanties bij in het
kader van complexe gebiedsontwikkelingen. Hun
inbreng bevindt zich vaak op het snijvlak van pu-

WAT complex heronderhandelingstraject
over ontwikkeling grootschalige stedelijke
uitbreiding (Handelskade (Waalsfront))
WAAR Nijmegen

WAT CMBS (securitisatie) transactie m.b.t.
Nederlands commercieel vastgoedkrediet
WAAR landelijk
WIE advisering
Deutsche Bank

Aantal juristen 2014: 8
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: C. van Deutekom

bliekrecht en privaatrecht en dwingt hen om over
de muren van het rechtsgebied heen te kijken.

WAT verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam
WAAR Delft–Schiedam
WIE advisering aannemerscombinatie VolkerWessels, Heijmans
en Boskalis

DEALS
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VBTM Advocaten
VBTM Advocaten is een middelgroot,
landelijk opererend advocatenkantoor. Het
kantoor met vestigingen in Best en Woerden
is gespecialiseerd in de juridische dienstverlening aan partijen die zich bezighouden
met het ontwikkelen, bouwen en verhuren
WAT aankoop vijf deellocaties
voor ontwikkeling woningen en
commerciële voorzieningen
WAAR Oost-Nederland
WIE advisering koper (commerciële ontwikkelaar), verkoper
gemeente

van vastgoed, met name woningcorporaties.
Bij VBTM werken 15 advocaten en 1 fiscalist.
Juridische diensten worden onder andere
verleend bij het aangaan en beëindigen van
huurovereenkomsten, het aangaan van
bouwcontracten, het wijzigen van bestemmingsplannen, aanbestedingstrajecten en
het scheiden van wonen en zorg.

WAT DBMFO-overeenkomst
voor WKO-opslag t.b.v.
apartementencomplex+
bedrijfsruimte
WAAR Amsterdam
WIE advisering
opdrachtgever

WAT DB-overeenkomst
transformatie van
kantoorgebouw naar
wooneenheden
WAAR Eindhoven
WIE advisering
opdrachtgever

Aantal juristen 2014: 15
Aantal vestigingen: 2
Hoofd vastgoedsectie: J.H.S. van
Doesburg

WAT DBM-overeenkomst sloop en
nieuwbouw van
woningen
WAAR Den Haag
WIE advisering
opdrachtgever

WAT beroepsprocedure
omgevingsvergunning sloop/
nieuwbouw verzorgingshuis
naar huurwoningen
WAAR omgeving Hilversum
WIE advisering vergunninghouder

DEALS
Weebers Advocaten
Het kantoor is in 2004 gestart als nichekantoor
gespecialiseerd in vastgoed. Er wordt gewerkt
in teams van partners gecombineerd met
medewerkers, zonder urennormen. Vanuit het
verleden werkt Weebers als inhouse-advocaat
voor ontwikkelaars en corporaties op met
WAT ontwikkeling Bergwijkpark/
Holland Park (3.000 woningen),
raamovereenkomst Diemen en
Snippe Projecten
WAAR Diemen
WIE advisering gemeente Diemen
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name het vlak van gebiedsontwikkeling en
locatieontwikkeling. PPS heeft dan ook voor de
meeste omzet in 2014 gezorgd. Daarnaast zijn
aanbesteding, ruimtelijke ordening en milieu
en vastgoedgerelateerd procesrecht ook een
belangrijk onderdeel van de adviespraktijk.
Tegenwoordig zet Weebers in op het uitbouwen
van de bestaande huurrecht- en vastgoed-

WAT gebiedsontwikkeling De
Bulders (350 woningen), samenwerking gemeente Heeze-Leende
en BNG Gebiedsontwikkeling
WAAR Eindhoven
WIE advisering gemeente
Heeze-Leende

Aantal juristen 2014: 11
Aantal vestigingen: 1
Hoofd vastgoedsectie: nvt

transactiepraktijk. Dat past in de trend dat er
zonder afzet nauwelijks nog gebiedsontwikkelingen mogelijk zijn.

WAT herontwikkeling GIT-terrein
Den Haag/Regentesse-Zuid
(425–465 woningen), Proper Stok
Groep (Heijmans Vastgoed) ism
gemeente Den Haag en Staedion)
WAAR Den Haag
WIE advisering Heijmans Vastgoed

WAT herontwikkeling Koolplein
Leiden (432 woningen+winkels en
voorzieningen), Proper Stok Groep
(Heijmans Vastgoed) ism Leiden
en De Sleutels
WAAR Leiden
WIE advisering Heijmans Vastgoed
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