
 
 

 

 1  

 

 
   

PERSBERICHT 
27 maart 2014 

 
Allen & Overy Amsterdam kondigt 2 counselbenoemingen aan per 1 mei 2014 

Amsterdam - Allen & Overy Amsterdam maakt vandaag bekend dat Floris van de Bult en Frits 

Gerritzen per 1 mei aanstaande tot counsel worden benoemd. 

Floris van de Bult 

Floris trad in 2003 bij Allen & Overy in dienst. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Floris heeft 

ruime ervaring met zowel transactie-gerelateerde zaken als (het procederen over) individuele en 

collectieve arbeidsrechtelijke zaken. Hij richt zich op de internationale aspecten van het arbeidsrecht 

en is gespecialiseerd in grensoverschrijdende reorganisaties, beloningen binnen (internationale) 

financiële ondernemingen en fraude en privacy kwesties. Hij leidt ook regelmatig de 

arbeidsrechtelijke aspecten van complexe internationale M&A transacties.  

 

Frits Gerritzen 

Frits maakte in 2012 de overstap naar Allen & Overy. Hij is gespecialiseerd in intellectueel 

eigendomsrecht (IE) en geeft leiding aan de Nederlandse IE-praktijk van Allen & Overy. Hij heeft 

ruime ervaring met (het procederen over) de handhaving en de geldigheid van merken, modellen, 

auteursrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast procedeert en 

adviseert hij regelmatig over misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclames en onrechtmatige 

perspublicaties. Frits begeleidt transacties waarbij intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol 

spelen en adviseert veelvuldig over het optimaal structureren van IE-rechten in internationale 

portefeuilles.  

 

Bestuursvoorzitter Arnold Croiset van Uchelen over de benoemingen: "Wij zijn zeer verheugd over 

de benoemingen van Floris en Frits in deze voor ons belangrijke praktijkgebieden. Wij feliciteren 

hen van harte." 

 

Over Allen & Overy  

Allen & Overy is een internationaal advocatenkantoor met 43 kantoren in 30 landen over de hele 

wereld. Bij Allen & Overy LLP werken ongeveer 5000 medewerkers, waaronder 525 partners.   

Het Amsterdamse kantoor is sterk geworteld in de Nederlandse markt met een historie die teruggaat 

tot 1854. Er werken 220 advocaten, (kandidaat)notarissen en belastingadviseurs, waarvan 37 

partners. Tot onze cliëntenkring behoren grote en middelgrote, veelal beursgenoteerde, 

ondernemingen, financiële instellingen en overheden. 

Ons kantoor heeft specialisten op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, bank- effecten- en 

kapitaalmarktrecht, mededingingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht, bestuursrecht, belastingrecht, 

vastgoedrecht en IE-recht. De geïntegreerde samenwerking tussen specialisten, lokaal en 

internationaal, maakt Allen & Overy Amsterdam tot erkend marktleider op het gebied van corporate 

transactions, banking & capital markets, corporate governance & regulatory en disputes. 
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NOOT VOOR DE REDACTIE 

In dit persbericht dienen alle verwijzingen naar 'Allen & Overy' te worden gelezen als verwijzingen 

naar 'Allen & Overy LLP en/of daaraan gelieerde ondernemingen'. De in dit persbericht genoemde 

personen zijn ofwel partner, ofwel consultant dan wel medewerker van Allen & Overy LLP of een 

daaraan gelieerde onderneming. 

 

Een hoge-resolutie-foto van Floris van de Bult en Frits Gerritzen is op aanvraag beschikbaar bij 

Diana Spiering,T: 020 674 1377, E: diana.spiering@allenovery.com 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Mieke de Vos,  

T: 020 674 1277, E: mieke.devos@allenovery.com  


