
BESTE ADVOCATENKANTOOR 
IN AANNEMINGSRECHT & VASTGOED
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Beschrijf op de volgende pagina’s waarom uw kantoor of departement deze award verdient. 

Gelieve u te beperken tot de voorziene ruimte. We vragen u dan ook geen extra documenten 
in bijlage toe te voegen. De jury zal op basis van deze schriftelijke kandidatuurstelling een 
eerste selectie genomineerden maken. De kantoren die genomineerd worden, mogen hun 
kandidatuurstelling verder komen toelichten en verdedigen voor de jury. De jurymeeting zal 
doorgaan op woensdag 2 oktober in de namiddag in Evere.  
Gelieve deze datum alvast vrij te houden.

Het doorsturen van dit schriftelijk dossier is mogelijk tot en met vrijdag 13 september 2019.

Een uitnodiging voor de juryvergadering volgt uiterlijk op 1 oktober.

Categorie

 Kantoor met 100 of meer advocaten

 Kantoor met minder dan 100 advocaten

Contactgegevens

Naam advocatenkantoor:

Adres:

Website:

Contactpersoon:

Functie: 

Telefoon:

E-mail:
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Wat zijn de 5 guiding principles in uw manier van werken?

Waarom is aannemingsrecht & vastgoed voor uw kantoor een spilpraktijk en wat wenst uw 
kantoor daarmee te realiseren?
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Beschrijf de belangrijkste dossiers die vorig jaar door uw department behandeld werden.  
U kunt maximaal 3 dossiers beschrijven.

DOSSIER 1 
 confidentieel

Naam van de klant:

Betrokken partijen:

Timing:

Korte beschrijving van het dossier:

Bijdrage van uw departement:
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Beschrijf de belangrijkste dossiers die vorig jaar door uw department behandeld werden.  
U kunt maximaal 3 dossiers beschrijven.

DOSSIER 2 
 confidentieel

Naam van de klant:

Betrokken partijen:

Timing:

Korte beschrijving van het dossier:

Bijdrage van uw departement:
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Beschrijf de belangrijkste dossiers die vorig jaar door uw department behandeld werden.  
U kunt maximaal 3 dossiers beschrijven.

DOSSIER 3 
 confidentieel

Naam van de klant:

Betrokken partijen:

Timing:

Korte beschrijving van het dossier:

Bijdrage van uw departement:
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Beschrijf welke innovaties in verleende dienstverlening u heeft ontwikkeld of toegepast 
binnen uw kantoor? Hoe wordt uw kantoor voorbereid op de toekomst?
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Hoe onderscheidt uw kantoor zich inzake dienstverlening en kennis van gespecialiseerde 
domeinen of sectoren? 

Welke initiatieven/innovaties hebt u ontwikkeld inzake tarifering en tariefstructuur?

VERSTUUR

U kunt dit document ook zelf rechtstreeks doorsturen naar trendslegal@roularta.be

mailto:trendslegal%40roularta.be?subject=Trends%20Legal%20Awards%202019%20-%20Kandidaatstelling%20Aannemingsrecht
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