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Danielle Martens
Danielle Martens is sinds 2007 als advocaat werkzaam bij Van
Benthem & Keulen in de praktijkgroep Banking & Finance. De
expertise van Danielle is het financieel recht.
Wat Danielle onderscheidt als advocaat is dat ze in haar
dienstverlening gedegen vakkennis combineert met een kritische blik
op de toezichtwetgeving. Zij denkt graag in mogelijkheden, wat vraagt
om creativiteit. Daarbij verliest zij de belangrijke en duurzame relatie
tussen haar cliënten en de toezichthouders niet uit het oog. Het
financieel recht is continu in ontwikkeling. Haar cliënten daarop
attenderen, is voor Danielle vanzelfsprekend.
Werkzaamheden
Danielle adviseert nationale en internationale (financiële)
ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang. De focus van
haar advisering ligt op de volgende deelgebieden:










Vergunningaanvragen
Compliance- en toezichtvraagstukken
Danielle Martens
Begeleiding bij de uitgifte en aanbieding van effecten
+31 30 25 95 656
(inclusief securitisaties) en financiële producten
+31 62 15 21 367
Oprichting van beleggingsinstellingen (UCITS en AIFMD)
daniellemartens@vbk.nl
en andere beleggingsstructuren (waaronder
Expertise
beleggersgiro's) en het opheffen ervan
Banking & Finance
Opstellen en beoordelen van documentatie in het kader
van de toezichtwetgeving (bijv. AO/IC, fondsdocumentatie,
prospectus, KIID)
Opstellen en beoordelen van (samenwerkings) overeenkomsten (bijv. outsourcing, distributie,
custody/depositary agreements, prime brokerage agreements)
Afgeven van legal opinions

Overig
Danielle is lid van de Vereniging voor Financieel Recht.
Danielle treedt regelmatig op als gastspreker voor het Nederlands Compliance Instituut. Danielle is vaste
spreker bij de leergang IURA ACTUA Banking & Finance en bij onze seminars voor vermogensbeheerders.
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

