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Ilse Bakker
Ilse Bakker is sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Van Benthem &
Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute
Resolution. Ilse is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht,
burgerlijk procesrecht, contractenrecht, bouwrecht en
geschillenbeslechting.
Ilse behaalde haar master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht.
Tijdens haar studie heeft Ilse deelgenomen aan het
honoursprogramma Utrecht Law College en het plusprogramma
Excellent Mastertracé. Tijdens haar studie was Ilse onder meer
werkzaam bij de Rechtswinkel Utrecht.
Wat Ilse onderscheidt als advocaat is dat zij altijd zoekt naar
creatieve en praktische oplossingen toegespitst op de individuele
positie en de wensen van haar cliënten.
De afgelopen jaren is Ilse diverse malen gedetacheerd geweest bij
verschillende bedrijven, waarbij Ilse als vraagbaak en adviseur
fungeerde voor de directie en andere stakeholders binnen de
organisatie.
Werkzaamheden
Ilse adviseert en procedeert op het gebied van commerciële
contracten:
 Aansprakelijkheidsrecht
 Burgerlijk procesrecht
 Contractenrecht
 Geschillenbeslechting
 Bouwrecht

Ilse Bakker
+31 30 25 95 646
+31 64 61 89 692
ilsebakker@vbk.nl
Expertise
Commercial Contracting &
Dispute Resolution, Bouwrecht

Overig
Ilse is spreker tijdens de IURA ACTUA, module Contractenrecht. Ook publiceert Ilse op regelmatige basis
een artikel in ‘Bedrijfsjuridische Berichten’ en is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
(NVvP).
Naast haar werk is Ilse als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Prago. Prago biedt praktisch gericht
onderwijs (basiseducatie) aan laaggeletterden en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
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.

