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Mariska Nijenhof-Wolters
Mariska Nijenhof-Wolters is sinds 2008 als advocaat en vanaf januari
2019 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de
praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Zij is
gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht,
contractenrecht, en geschillenbeslechting.
Mariska volgde de master Privaatrecht en de master Strafrecht aan
de Universiteit Utrecht. In 2013 heeft Mariska de Grotius
specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren
gevolgd, welke zij cum laude heeft afgerond.
Wat Mariska onderscheidt als advocaat is haar effectieve en
resultaatgerichte advisering, toegesneden op de branche specifieke
business van haar cliënten.
Werkzaamheden
Mariska adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 het aangaan, uitvoeren en beëindigen van commerciële
contracten
 samenwerkingsovereenkomsten
 contractenrecht
 aansprakelijkheidsrecht
Mariska levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke
ontwikkeling van haar relaties. Zij attendeert cliënten op nieuwe
ontwikkelingen in het vak en treedt op als spreker bij de IURA
ACTUA Contractenrecht.

Mariska Nijenhof
+31 30 25 95 618
+31 61 82 65 638
mariskanijenhof@vbk.nl
Expertise
Commercial Contracting &
Dispute Resolution
Sectorteam
Automotive
Retail

Overig
Mariska is lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en
Agentuurrecht, de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A),
de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Daarnaast
is zij medewerker van het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, waarvoor zij op regelmatige basis een
artikel schrijft.
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.

