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De waarde van Russell Advocaten

Russell Advocaten lost problemen op voor
ondernemers.

Heeft u vragen of geschillen over de structuur van
uw bedrijf, personeel, vastgoed of contracten?
U kunt met uw juridische vragen en procedures bij
ons terecht. Dankzij ons lidmaatschap van
Primerus ook internationaal. Als huisadvocaat
onderhouden wij met onze cliënten een langdurige
relatie, maar ook voor eenmalige, complexe
adviezen, geschillen of een second opinion zijn wij
u graag van dienst.

Russell Advocaten is reeds vele jaren, ook internationaal, een gerenommeerd kantoor. Hieronder een
aantal verschillende prijzen en blijken van erkenning die wij de afgelopen jaren hebben ontvangen:
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Trusted Advisors

Russell Advocaten is trusted advisor voor ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders. Wij staan cliënten bij in het vinden van
praktische, direct toepasbare oplossingen waarbij
hun belang altijd voorop staat. Persoonlijke aandacht voor de cliënt is voor ons van groot belang.
Wij hanteren het principe “voorkomen is beter dan
genezen”. Door individuele coaching en delen van
kennis (cursussen, seminars en publicaties)
attenderen wij onze cliënten vroegtijdig op juridische mogelijkheden en risico’s.
Indien u toch een geschil heeft, trachten wij een
gang naar de rechter te vermijden en er met beide
partijen uit te komen. Mocht het desondanks nodig
zijn om te procederen dan begeleiden wij u van
begin tot eind. Als het moet tot aan de Hoge Raad.
Onze partners vertellen u graag meer.

Reinier W.L.
Russell,
Managing
Partner

Paul W.L.
Russell,
Senior
Partner

Jan Dop,
Partner
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Cliënten

Wij werken vooral voor Nederlandse ondernemingen, Nederlandse vestigingen van buitenlandse
ondernemingen, ondernemers, overheden uit
binnen- en buitenland en vermogende particulieren.
Russell Advocaten ondersteunt:
•

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

•

Management

•

Raad van Bestuur / Raad van Commissarissen

•

HR Management

•

Ondernemingsraad

Wij hebben ervaring met het adviseren van zowel
het internationale hoofdkantoor van bedrijven als
het management (van de vestiging) in Nederland.
Veel van onze cliënten doen al vele jaren een
beroep op ons als huisadvocaat.
Belangrijke sectoren zijn:
•

retail

•

fashion & luxury

•

IT & ICT

•

vastgoed

•

familiebedrijven

Belangrijke niches van ons kantoor zijn:
•

kunst en recht

•

ambassades en consulaten
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Focus

Cliënten doen een beroep op Russell Advocaten als
zij juridische hulp nodig hebben voor:
• Onderneming
• Personeel
• Vastgoed
• Contracten

Dienstverlening

• Advisering

• Procederen

• Second opinion

• Arbitrage

• Boardroom

• Mediation

counseling
• Global team
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Onderneming

Russell Advocaten staat u op alle fronten bij in uw
dagelijkse bedrijfsvoering. Of het nu gaat om de
structuur van uw bedrijf, geschillen met aandeelhouders, of de aansprakelijkheid van bestuurders
en commissarissen. Onze gespecialiseerde
advocaten helpen u graag om problemen voor te
zijn door creatief mee te denken met bestuurders
en commissarissen. Wij streven er naar juridische
procedures te vermijden, tenzij er echt geen andere
oplossing is.
U kunt ons inschakelen voor:

•

oprichting en wijziging van BV/NV of personenvennootschap

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bestuurdersaansprakelijkheid
boardroom counseling
statuten / statutaire structuur
aandeelhoudersovereenkomsten
herstructurering
Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen
Raad van Toezicht, Raad van Advies
directeur-grootaandeelhouder
corporate governance
Ondernemingskamer (enquête, geschillen)
fusie en overname, ontvlechting
risk management / privacy
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Personeel en ontslag

Russell Advocaten adviseert over alle facetten van
het werkgeverschap, zowel over Nederlands, Europees als internationaal recht. Wij staan u bij tijdens
onderhandelingen en procedures. Ook kunnen wij u
van dienst zijn bij personeelsbeheer en reorganisaties.
Wij beantwoorden graag uw vragen over:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeidsovereenkomst
sollicitatieprocedure en aanstelling
ontslag (op staande voet)
opzegging en beëindiging (WWZ)
concurrentie- en relatiebeding
social mediabeding
statutair bestuurder, dubbele dienstbetrekking
arbeidsvoorwaarden (harmonisering)
CAO
reorganisatie, sociaal plan
overgang van onderneming
medezeggenschap en ondernemingsraad
flexibele arbeidsrelaties, detachering,
uitzendovereenkomst, payrolling

•
•
•
•
•
•

zzp (opdrachtrelaties)
begeleiding ziek personeel (Arbo, UWV)
arbeidsomstandigheden (Arbo)
werkgeversaansprakelijkheid
pensioenregeling
werkvergunningen
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Vastgoed

Russell Advocaten is u optimaal van dienst bij
juridische vragen en geschillen over het beheer en
de ontwikkeling van onroerend goed en bij de koop,
huur en verhuur van bedrijfsruimte, kantoren en
woonruimte. Wij zijn tevens gespecialiseerd in alle
bestuursrechtelijke aspecten van onroerend goed,
zoals bestemmingsplanprocedures en (omgevings-)
vergunningen.
Wij zijn u graag van dienst met:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

koopcontract, pacht- en exploitatiecontract
huurcontract bedrijfsruimte
huurprijs(aanpassing) en borg
gebreken, onderhoud & verbouwing
woningverhuur
oplevering en ontruiming
ruimtelijke ordening
omgevingsvergunning, Wabo
bestemmingsplan, vrijstellingsprocedure,
ruimtelijk beleid

•
•
•
•
•
•
•

planschade
onteigening
horecavastgoed (vergunningen, beleid)
shop-in-shop
concessie-overeenkomst
voorkeursrecht
bouwrecht

12

Contracten

Russell Advocaten is gespecialiseerd in zowel het
opstellen van uiteenlopende contracten en overeenkomsten als in kwesties over de totstandkoming en
niet-nakoming daarvan.
Wij adviseren u graag over:

•
•
•
•
•

koopcontracten
samenwerkingsovereenkomsten
franchise, distributie, agentuur
algemene voorwaarden (zwarte en grijze lijst)
onderhandelingsfase (precontractuele
gebondenheid, Letter of Intent)

•
•
•

uitleg van contracten
non-conformiteit
wanprestatie, aansprakelijkheid en schadevergoeding

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sales Purchase Agreement
internationale contracten
consumentencontracten
koop op afstand, webwinkel
IT, software- en licentieovereenkomsten
Handelsnamen
Merken
Auteursrecht
Bescherming tegen inbreuk
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Netwerk

Russell Advocaten kan - indien noodzakelijk - direct
notarissen, fiscalisten, accountants, deurwaarders,
buitenlandse advocaten en (externe) adviseurs of
specialisten inschakelen met wie wij in teamverband samenwerken. Zo bieden wij u en uw bedrijf
een totaalpakket aan juridische dienstverlening.

Primerus
Russell Advocaten is de exclusieve Nederlandse
partner van Primerus, een wereldwijd netwerk van
Amerikaanse origine dat bestaat uit 160 kwalitatief
hoogstaande, onafhankelijke advocatenkantoren
met 3.000 advocaten in 41 landen. Het Primerusnetwerk heeft kantoren in:
Argentinië
Australië
België
Belize
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Canada
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cyprus
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Honduras
Hong Kong
Hongarije
Ierland

Italië
Kaaimaneilanden
Kenia
Maleisië
Mexico
Nederland
Nigeria
Oekraïne
Panama
Peru
Puerto Rico
Rusland
Singapore
Spanje
Taiwan
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten van Amerika
Zweden
Zwitserland
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Antonio
Reimersbeek
Vivaldistraat
2 6
1083
1082 HP
AG Amsterdam
TheNederland
Netherlands
Tt +31 20 301 55 55
@ primerus@russell.nl
@ info@russell.nl
www.russell.nl

