Mutaties Balie

Nieuw kantoor per 26-3-2013: Wladimir
Nordemann Advocatuur: Keizersgracht 125,
1015 CJ Amsterdam, Postbus 69500, 1060
CN Amsterdam.
(020) 6121806, fax (020) 6121910.
Mr. W.T.H. Nordemann (EU-advocaat).
Nieuw kantooradres Bakhuijsen De Neef
Advocaten per 1-4-2013: Valkenburgerstraat
216, 1011 ND Amsterdam.
Nieuw kantooradres SOLV Advocaten per
1-4-2013: Anne Frankstraat 121, 1018 BZ
Amsterdam.
Nieuw postbusnummer Advocatenkantoor
Iustiﬁcatio per 1-4-2013: Postbusnummer
57589, 1040 BL Amsterdam.
Mr. M.G.C. Thuis is per 1-4-2013 advocaat in
dienstbetrekking bij Expereo International
B.V., John M. Keynesplein 4, 1066 EP Amsterdam.
(020) 7880560.
Mr. M.C. van Megen is per 1-4-2013 werkzaam bij Kuijpers & Nillesen Advocaten.
Mr. M. Benbrahim is per 1-4-2013 werkzaam
bij Stibbe N.V..
Mr. A.M. de Jong is per 1-4-2013 werkzaam
bij BINGH Advocaten.
Mr. V.G.J. Boumans is per 1-4-2013 werkzaam
bij Lexence N.V..
Nieuw kantoor per 2-4-2013: Flinck Advocaten, Warmoesstraat 155 II, 1012 JC Amsterdam.
(020) 2610234. Mr. V.P. Melens en
mr. M.F.A. Vreeswijk.
Nieuw kantoor per 5-4-2013: BEET Advocatuur, Keizersgracht 69, 1015 CE Amsterdam.
06-36166087. Mr. D. van der Leij.
Nieuw kantoor per 5-4-2013: Hersman Advocaat, Lekstraat 38, 10789 ER Amsterdam.
(020) 4700841, fax 020-4700849.
Mr. M.F.B. Hersman.
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