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Frank Richel
Frank Richel is sinds 2001 als advocaat en sinds 2009 als partner
werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Banking &
Finance. De expertise van Frank is: financieel recht, bankrecht en
financieringen. Frank geeft leiding aan de praktijkgroep Banking &
Finance.
Frank volgde de postacademische Grotius specialisatieopleiding
Financiering en Zekerheden en heeft deze cum laude afgerond.
Wat Frank onderscheidt als advocaat is dat hij als geen ander in staat
is de doorwerking van het financiële toezichtrecht in het civiele recht
te vertalen in praktische ‘to the point’ adviezen en documentatie of
scherpe processtukken.
In de laatste uitgave van The Legal 500, wordt Frank omschreven als
een 'no-nonsense, goal-oriented' advocaat die 'tailor-made advice'
geeft.
Frank werkt sinds 1997 in de advocatuur, aanvankelijk op het
gebied van het commerciële contractenrecht.
Werkzaamheden
Frank adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 toezichtwetgeving (Wft)
 financieringen
 (bank)garanties
 lease
 zorgplichten van financiële instellingen
 zekerheden
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Energie

Frank levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties, treedt regelmatig op
als spreker bij de IURA ACTUA Banking & Finance en geeft regelmatig inhouse workshops op locatie.
Overig
Frank is lid van de Nederlandse Vereniging voor Financieel Recht en neemt regelmatig als spreker deel
aan seminars over de vanuit Europa geïnitieerde steeds maar verdergaande regulering en de
ontwikkelingen op het gebied van financieel recht.
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.

