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Mariël Vrielink
Mariël Vrielink is sinds 2008 als notaris en sinds 2018 als partner
werkzaam bij Van Benthem & Keulen op het Notariaat. De expertise
van Mariël is: notariaat, corporate, not-for-profit sector en
governance. Mariël geeft leiding aan het Notariaat van Van Benthem
& Keulen.
Mariël volgde de opleiding Notarieel Recht en Fiscaal.
Werkzaamheden
Mariël adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Bedrijven en instellingen over ondernemingsrecht
 Advies bij startups
 Begeleiding bij overnames, fusies en splitsingen
 Oprichten van rechtspersonen
 Opstellen van statuten, joint-venture- en
participatiecontracten
 Advies over governance en toepasselijke governance(codes)
 Opzetten en reorganiseren van samenwerkingsvormen
 Algemene ondernemingsrechtelijke adviezen
Mariël heeft in haar werk een focus gelegd op de not-for-profit
sector, waarbinnen zij voornamelijk coöperaties, complexe
verenigingen, overheids-, zorg-, en goede doelen instellingen en
privaatrechtelijke ZBO’s adviseert.
Overig
Mariël is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In het
kader van maatschappelijke betrokkenheid is zij tevens lid van de
raad van toezicht van Stichting Spelenderwijs Utrecht, een
stichting die zich bezig houdt met voorschoolse educatie en
peuteropvang.

Mariël Vrielink
+31 30 25 95 733
+31 62 46 79 682
marielvrielink@vbk.nl
Expertise
Notariaat Vastgoed
Sectorteam
Onderwijs
Zorg

Mariël geeft leiding aan het notariële team van 5 kandidaat-notarissen en 1 klerk. Dit team houdt zich naast
het ondernemingsrecht ook bezig met het commerciële vastgoed.
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.

