Een deskundig advocaat om de hoek
Groenendijk & Kloppenburg Advocaten is een Leids advocatenkantoor met een rijke geschiedenis van meer dan
117 jaar. Wij zijn gevestigd op loopafstand van het Bio Science Park. In 2014 is ons kantoor uitgebreid en telt
nu 9 advocaten. Naast de algemene praktijk hebben wij bijzondere expertise op het gebied van gezondheids- en
aansprakelijkheidsrecht en ervaring in de life sciences sector.

Een aantal van onze advocaten stellen wij graag aan u voor. Mr.

Mr. Rens Kloppenburg is sinds 2004 advocaat en gespecial-

Frans Kloppenburg is sinds 1970 advocaat. Hij is onder andere

iseerd in het civiele procesrecht, aansprakelijkheids- en

bekend van de baanbrekende Baby Kelly zaak waarin de Hoge Raad

verbintenissenrecht. Nadat hij jarenlang ervaring heeft

voor het eerst een “wrongful life” vordering heeft toegewezen.

opgedaan in de advies- en procespraktijk van grote ad-

Deze zaak is toonaangevend in het gezondheidsrecht.

vocatenkantoren in Amsterdam is hij sinds 2010 als inhouse advocaat werkzaam bij het grootste onderzoeks- en

Mr. Niels van Steijn is sinds 1999 advocaat en gespecialiseerd
in het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht. Hij focust zich op het gezondheidsrecht en adviseert
en treedt op voor o.a. patiënten, zorgverleners, beroepsverenigingen, ondernemingen en instellingen in de life sciences
sector. Hij heeft veel ervaring met diverse soorten overeenkomsten, zoals: licentie-, samenwerkings-, distributie-, clinical
trial overeenkomsten en algemene voorwaarden. Tevens is hij
ingeschreven als cassatieadvocaat bij de Hoge Raad. Een aantal van de door hem behandelde zaken heeft landelijk bekendheid gekregen, zoals de zaak rond Apotheek Boxmeer over een

ontwikkelingsinstituut van Nederland. Daarbij procedeert
en onderhandelt hij onder andere over schadevorderingen, (Europese) overeenkomsten en R&D opdrachten. Hij
heeft zo als advocaat bij uitstek ervaring in de R&D sector.
Onze andere medewerkers hebben ook veel kennis en ervaring
op gebieden die voor uw onderneming of instelling nuttig kunnen zijn, zoals het huur- of arbeidsrecht. Door de combinatie van
een algemene praktijk met onze bijzondere kennis kunnen wij
u als deskundig “huisadvocaat” bijstaan. Of het nu om juridisch
advies gaat, het opstellen van een overeenkomst of een procedure. Daarbij kunnen wij als middelgroot, gespecialiseerd kan-

(verboden) samenwerkingsverband tussen lokale huisartsen

toor een economisch tarief aanbieden. Vaste prijsafspraken zijn

en een apotheek. Recent had hij succes bij de Hoge Raad in

ook mogelijk. Door onze flexibele organisatie kunnen wij u snel

de zaak over directe werking van het rookverbod in de horeca.

van dienst zijn en uw zaak de aandacht geven die het verdient.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
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