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Jacqueline Broeren-Berns
Jacqueline Broeren-Berns is sinds oktober 2009 als advocaat
werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate /
M&A. De expertise van Jacqueline is: M&A, corporate en corporate
Litigation.
Wat Jacqueline onderscheidt als advocaat is dat in haar
dienstverlening een hands-on mentaliteit voorop staat. Zij adviseert
cliënten met gedegen vakkennis en is creatief in het bedenken van
voor cliënten passende oplossingen. Graag bouwt zij met cliënten
aan een langdurige samenwerking en vervult zij voor hen de rol van
‘trusted advisor’.
Jacqueline werkt al vanaf 2005 in de advocatuur met een focus op de
transactiepraktijk en het vennootschapsrecht. Jacqueline is ook
werkzaam geweest bij een groot Zuidas kantoor om ervaring op te
doen in de transactiepraktijk.
Werkzaamheden
Jacqueline adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Fusies en overnames
 Participaties
 Joint ventures
 Vennootschapsrecht
 Corporate litigation

Jacqueline Broeren-Berns
+31 30 25 95 577
+31 61 46 01 793
jacquelinebroeren@vbk.nl

Jacqueline bedient cliënten in de volgende sectoren: automotive,
energie en gezondheidszorg. Zij adviseert een cliënt vanuit een
gedegen marktkennis, zodat zij de cliënt optimaal kan bijstaan en
werkbare oplossingen kan aandragen.

Sector team
Zorg

Expertise
Corporate / M&A

Jacqueline levert een bijdrage aan vakinhoudelijke ontwikkeling
ten behoeve van haar relaties. Tweejaarlijks praat zij
bedrijfsjuristen bij op het gebied van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het
vennootschapsrecht en de overnamepraktijk door middel van de leergang Iura Actua.
Overig
Jacqueline is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Dutch Corporate Finance Association.
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.

