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Marcel Ruygvoorn
Marcel Ruygvoorn is sinds 1996 als advocaat en sinds 2004 ook als
partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep
Commercial Contracting & Dispute Resolution. De expertise van
Marcel is: het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Marcel
geeft leiding aan de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute
Resolution.
Marcel volgde na zijn studie in Leiden de postacademische Grotius
Specialisatieopleiding Vervoersrecht en de Beroepsopleiding
Bedrijfsjuristen. Marcel is in 2009 gepromoveerd met zijn proefschrift
“Afgebroken onderhandelingen en de juridische kwalificatie van
voorbehouden”.
Wat Marcel onderscheidt als advocaat is zijn motto “Schikken als het
kan, procederen op het scherpst van de snede als het moet!”
Marcel werkt sinds 1996 in de advocatuur en is daarvoor werkzaam
geweest als bedrijfsjurist bij de Koninklijke Shell Groep.
Werkzaamheden
Marcel adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 aansprakelijkheidsrecht
 bouwrecht (installatietechniek)
 burgerlijk procesrecht
 contractenrecht
 geschillenbeslechting
 (precontractuele) aansprakelijkheid
Marcel levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke
ontwikkeling van zijn relaties en treedt regelmatig op als spreker bij
de IURA ACTUA, module commercial litigation.

Marcel Ruygvoorn
+31 30 25 95 646
+31 65 38 54 171
marcelruygvoorn@vbk.nl
Expertise
Commercial Contracting &
Dispute Resolution
Sectorteam
Automotive
Onderwijs

Overig
Marcel is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en zit in de redactie van het
tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten. Daarnaast is Marcel honorair universitair docent privaatrecht aan het
Molengraaff Instituut (Universiteit Utrecht) en vervult hij diverse gastdocentschappen (onder andere voor
De Juridische Academie, de Academie voor de Rechtspraktijk, de SSR, de Stichting Beroepsopleiding
Bedrijfsjuristen, de VU Law Academy en het CPO).
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.

