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Nellemarie Staal
Nellemarie Staal is sinds 2018 als advocaat werkzaam bij Van
Benthem & Keulen in de praktijkgroep Banking & Finance.
Nellemarie volgde de Master Business Law en heeft deze in 2016
cum laude afgerond.
Wat Nellemarie onderscheidt als advocaat is dat zij door haar
werkzaamheden binnen het bedrijfsleven, ervaring heeft met de
verschillende belangen die een rol (kunnen) spelen binnen een
onderneming. Zij kijkt daarom zowel met een juridische als
bedrijfseconomische blik naar de zaken die zij behandelt. Op die
manier streeft zij naar een optimaal resultaat voor haar cliënten.
Tijdens haar studie heeft Nellemarie zowel ervaring opgedaan in de
advocatuur als in het bedrijfsleven. Onder andere bij een
Nederlandse energiemaatschappij, waar zij zich richtte op de
secondary markets. Na haar studie is Nellemarie als Junior Legal
Counsel a.i. werkzaam geweest bij een grote Nederlandse bank.
Daar heeft zij meegewerkt aan de implementatie van de Markets
in Financial Instruments Directive II.
Werkzaamheden
Nellemarie adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Financieel recht (compliance vraagstukken met betrekking
tot financieel toezichtrecht en beoordeling van diverse
documentatie)
 Commerciële en financiële geschillen
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Overig
Nellemarie is lid van de Vereniging voor Financieel Recht en de Vereniging De Jonge Balie MiddenNederland.
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.

