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STELLICHER OPENT GERMAN DESK 

 

ARNHEM – Stellicher advocaten uit Arnhem heeft recent een German Desk geopend. 

Het bedrijf speelt daarmee in op de toenemende vraag naar juridische informatie met 

betrekking tot grensoverschrijdend zakendoen.  

 

 “Al geruime tijd merken we dat de juridische vragen vanuit Duitsland, en dan meer 

specifiek vragen van Duitse ondernemers actief op de Nederlandse markt, toenemen” aldus 

Eric Looijen, managing partner van Stellicher advocaten. “Dat is een mooie ontwikkeling 

waar we niet om heen kunnen of willen. Onze German Desk groeide, al voordat deze 

officieel bestond. En dus gingen we op zoek naar een advocaat die de German Desk 

handen en voeten wilde geven”.  

 

Die advocaat, dat werd Wouter Timmermans. Hij werkte de afgelopen acht jaar (als 

zelfstandig ondernemer) in Berlijn voor cliënten op de Duits-Nederlandse markt. Tevens 

was hij oprichter en jarenlang voorzitter van de Duits Nederlandse Business Club in Berlijn 

(DNBC Berlin). Wouter heeft daarmee ruime ervaring met de handelstradities, normen en 

gebruiken van zowel Duitsland als Nederland en is de ideale kandidaat om de German 

Desk te professionaliseren.  

 

De German Desk van Stellicher is actief in verschillende branches. Van vastgoed, transport 

en IT, tot food, fashion en engineering. Cliënten kunnen bij de German Desk terecht met 

vragen op het gebied van o.a. overeenkomsten en algemene voorwaarden, fusies en 

overnames, civiele procedures en de oprichting van vennootschappen.  

 

Wouter is enthousiast en ambitieus. Niet alleen wil hij  cliënten optimaal bijstaan en 

adviseren, tevens is hij druk bezig een Duits-Nederlandse businessclub in Arnhem op te 

richten. Dit keer voor Duitse ondernemers die actief zijn op de Nederlandse markt. “De 

belangrijkste exportbestemming voor Nederland is Duitsland. Dat merken we ook heel 

duidelijk in onze dagelijkse praktijk. Veel van onze Nederlandse cliënten doen zaken met 

Duitsland. Ons kantoor heeft een optimale ligging, in de nabijheid van de Duitse grens, de 

deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat is de grootste economie van Duitsland. Geen wonder 

dat uitgerekend de meerderheid van onze Duitse cliënten in deze deelstaat gevestigd is. 
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Het is ons streven de Duitse en Nederlandse cliënten met onze German Desk nog beter 

van dienst te zijn.“  

 

 

Over Stellicher advocaten 

Stellicher advocaten is een ondernemend advocatenkantoor in Arnhem met zo’n 20 juristen. 

Zij staan u bij met praktisch advies en juridische procedures. De juridisch specialisten van 

Stellicher zijn onder meer werkzaam op het gebied van arbeidsrecht, aansprakelijkheid, 

verzekeringen & letselschade, ondernemingsrecht, vastgoed- en omgevingsrecht, 

personen- en familierecht en IE-, ICT- & Privacyrecht.   

 

 

 

- einde bericht - 

Noot voor de redactie: 

Neem voor meer informatie contact op met:  

Wouter Timmermans  

Stellicher advocaten 

Telefoonnummer: 026 – 3 777 111 

E-mail: w.timmermans@stellicher.nl 

www.stellicher.nl / www.stellicher.de  
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