
 

 

 

 
Het bundelen van de kennis en kunde van de twee kantoren zorgt voor de beste service 

aan hun nieuwe cliënten. 

 

DVAN 

 
DVAN is een multi-service advocatenkantoor met vestigingen in Utrecht en Rotterdam. Al jaren focust  

DVAN zich op ondernemers, investeerders en familiebedrijven in het groot- en middenbedrijf in 

Nederland. De dienstverlening is gericht op fusies en overnames, contracten en geschillen en 

herstructureringen. DVAN staat bekend om hun bijzonder specialistische kennis in de sectoren Agri 

& Food, Retail, IT en handel & logistiek. Als medeoprichter van het ICLA (the International 

Commercial Law Alliance) beschikt DVAN over een uitgebreid internationaal netwerk.  

 

De cultuur binnen DVAN wordt kort en simpel omschreven: persoonlijk, bevlogen en inhoudelijk. Dit 

biedt ruimte aan ondernemende professionals die zelf startend zijn en tegelijkertijd zijn gericht op 

het benutten van hun kansen. De menselijke maat is hetgeen DVAN kenmerkt: er wordt hard 

gewerkt, maar de nadrukkelijke ruimte voor verschillen is altijd aanwezig. De diverse krachten 

zorgen ervoor dat DVAN zich tot een duurzame organisatie ontwikkelt. Om deze ontwikkeling voort 

te zetten, is er behoefte aan een Partner Litigation voor de vestiging te Utrecht.  

 

“Samen succesvol.” 
 

Partner Litigation 

 
De Partner Litigation is een expert op het gebied van procederen en heeft ruime kennis van de 

procespraktijk. De (civiele) procespraktijk is een van de belangrijkste pijlers binnen DVAN. De Partner 

heeft affiniteit met de zakelijke markt en dit komt naar voren bij de actieve deelname van 

marketingactiviteiten. Ook het doceren van specialisatieopleidingen, het deelnemen aan congressen 

en het publiceren van juridische artikelen worden gewaardeerd. 

 

De Partner Litigation heeft een bewezen track record en neem zijn eigen praktijk mee.  

 

De multi-service benadering die DVAN hanteert, is zeer in trek. De benadering zorgt tevens voor een 

grote vraag naar de behandeling van specifieke conflicten en biedt ruimte voor een Partner Litigation.   

 

De Partner Litigation zet zich in voor zijn cliënten, adviseert proactief en durft hen te wijzen op de 

nodige consequenties. Deze verantwoordelijkheden neemt hij mee in zijn doel de praktijk uit te 

bouwen in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht. De Partner Litigation is vol passie, gaat secuur 

en efficiënt te werk en kan uitstekend zijn weg vinden binnen zowel de Nederlandse als Engelse taal. 

 

Competenties: 

o Ondernemerschap 

o Cliëntgericht  

o Stevigheid en autonomie 

o Netwerken 

o Communicatief 

o ‘Teamplayer’ 
o Energiek 

o Leidinggevend 

 


