Levenbach advocaten richt zich op het
bedrijfsleven en investeerders.
Wij staan nationale en internationale cliënten
bij op het gebied van ondernemingsrecht,
arbeidsrecht, faillissementsrecht
en intellectueel eigendomsrecht.

advocaten

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Wat

Wat

Fusies en overnames

Arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden

Vennootschappen

en CAO’s

Herstructurering

Arbeidsconflicten

Overeenkomsten en algemene voorwaarden

Ontslag, reorganisaties en collectief ontslag

Management buy-ins en buy-outs

Internationaal arbeidsrecht

Commerciële contracten

Overgang van onderneming

Wie

Wie

Onze ondernemingsrechtspecialisten vertegenwoordigen

Wij zijn actief voor statutair bestuurders, directies,

middelgrote tot grote ondernemingen in verschillende

ondernemers, personeelsafdelingen en HR managers.

branches. Daarnaast staan zij ondernemers en start-ups

Tevens kunnen ook werknemers bij ons terecht voor

bij.

specialistisch advies.

Contactpersoon

Contactpersoon

Auke de Vries

Aernout Zappey

e: aukedevries@levenbach.nl

e: aernoutzappey@levenbach.nl

t: +31 20 664 6511

t: +31 20 664 6511

Faillissementsrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

Wat

Wat

Herstructurering en financiering

Procederen en adviseren over IE-rechten (merken, 		

Curator of bewindvoerder in surseances en

domeinnamen, auteursrechten, handelsnamen, modellen)

faillissementen

IE gerelateerde contracten, zoals licentie- en distributie-

Adviseren van ondernemingen in zwaar weer

overeenkomsten

Adviseren van ondernemingen wiens

Reclamerecht en privacyregelgeving

klanten/leveranciers in zwaar weer verkeren

ICT Recht

Wie

Wie

Wij vertegenwoordigen middelgrote tot grote ondernemingen

Onze IE specialisten zijn actief voor uiteenlopende middelgrote

over een breed scala aan sectoren. Daarnaast krijgen wij

tot grote ondernemingen. Bovendien staan zij vaak startende

faillissementen en/of surseances toegewezen door de

en groeiende bedrijven bij.

Rechtbank van Amsterdam.
Contactpersoon

Contactpersoon

Stephan Voermans

Auke de Vries

e: stephanvoermans@levenbach.nl

e: aukedevries@levenbach.nl

t: +31 20 664 6511

t: +31 20 664 6511

advocaten

Onze experts leggen zich toe op specifieke rechtsgebieden binnen het ondernemingsrecht. Door het delen van
kennis en een nauwe samenwerking tussen de verschillende rechtsgebieden zijn wij in staat om u in alle aspecten
van uw bedrijfsvoering te adviseren.
Ons kantoor is internationaal georiënteerd. Wij zijn actief lid van LawExchange International, een netwerk van
middelgrote advocatenkantoren uit het topsegment die cliënten vertegenwoordigen uit de commerciële
markten wereldwijd.
Mocht uw juridische probleem onverhoopt vragen om een specialisme dat wij niet in huis hebben of een
grensoverschrijdend karakter hebben, dan doen wij een beroep op ons netwerk van experts in andere
rechtsgebieden en landen. Hierdoor kunnen wij u altijd van dienst zijn.
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