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Anne Kusters
Anne Kusters is sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Van Benthem
& Keulen in de praktijkgroepen Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht en
Commercieel Vastgoed.
Anne volgde de studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen, welke zij in de zomer van 2012 succesvol heeft
afgerond. In december 2018 heeft Anne de Grotius
specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht
cum laude afgerond.
Wat Anne onderscheidt als advocaat is dat zij haar cliënten adviseert
vanuit een open blik op de zaak en de wil om ook van haar cliënten te
leren over zaken die voor hen persoonlijk of voor hun organisatie
belangrijk zijn. Zij streeft ernaar haar juridische kennis zo praktisch
mogelijk toe te passen op de business van haar cliënten en daarbij
ook rekening te houden met de interne organisatie van die cliënten.
Werkzaamheden
Anne adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Aanbestedingsrecht
 Bestuursrecht
 Commercieel Vastgoed
Anne levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke
ontwikkeling van haar relaties en verzorgt met haar collega’s
regelmatig cursussen op het gebied van het Aanbestedingsrecht
en Bestuursrecht. Tevens treedt Anne op als spreker bij de IURA
ACTUA, module Aanbestedingsrecht, de IURA ACTUA, module
Bestuursrecht en deelt zij haar kennis door middel van
bijvoorbeeld Legal Updates.

Anne Kusters
+31 30 25 95 572
+31 62 04 26 492
annekusters@vbk.nl
Expertise
Aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Commercieel 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.

