Mutaties Balie

Mr. M.E.U. Janssens is per 3-6-2013 werkzaam bij Eversheds Faassen B.V..
Nieuw kantooradres Haimé Advocatuur
per 3-6-2013: Herengracht 282, 1016 BX
Amsterdam.

In
Mr. Esther Sprenkeling

Nieuw kantooradres Dunnewijk Advocaten
per 4-6-2013: Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam.

mr. Thomas Kouwenhoven

Mr. H. Doornhof is per 4-6-2013 werkzaam
bij AKD.
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2013 voordat u de advocatuur inging?
Wataugustus
heeft u gedaan

Mr. M.C. Hendrikse is per 5-6-2013 werkzaam
bij Fruytier Lawyers in Business B.V..
Mr. D.J.P. van Omme is per 6-6-2013
werkzaam bij Brink Attorneys en mr. M.R.
Paardekooper is per 1-8-2013 werkzaam bij
Brink Attorneys.
Mr. R.T.G. Tros is per 7-6-2013 werkzaam bij
Stek Advocaten.
Mr. J.L. Zeeman is per 11-6-2013 als advocaat
in dienstbetrekking werkzaam bij Game
Changers B.V., Arlandaweg 98, 1043 HP
Amsterdam, ( (020) 2050419.
Mr. S.M.A.M. Timmermans is per 11-6-2013
in dienst bij De Breij Evers Boon.
Mr. P.J.P. van Huizen is per 11-6-2013
werkzaam bij Lexsigma Advocaten. Nieuw
kantooradres Lexsigma Advocaten per 127-2013: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN
Amsterdam.
Nieuw kantooradres PaperlinX Netherlands
B.V. per 17-6-2013: Stammerkamp 1/27, 1112
VE Diemen, Postbus 5, 1110 AA Diemen.
 (020) 5690000, fax (020) 5690199.
Nieuw kantooradres Nierop Advocatenkantoor per 18-6-2013: Prinsengracht 253, 1016
GV Amsterdam.
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