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Juridisch adviseurs 

 

mr. L. Koning 
Oomen & Sweep Advocaten 
Prinsen Bolwerk 7 
2011 MA Haarlem 
www.oomen-sweep.nl 
023-2010222 / 06-53555028 

Gespecialiseerd op het terrein van het 
ondernemingsrecht in brede zin met een focus op 
de agrarische (bloembollen-) sector: kwekersrecht 
(licentierechten), pacht/juridische aspecten handel 
en teelt van bol- en knolgewassen inclusief branche 
eigen voorwaarden (handelsreglement 
KAVB/veilingreglement IVB’s) 

mr. V.C. Audiffred   
SWDV advocaten 
Julianalaan 46 
2132 DT  Hoofddorp 
Dreef 48 
2012 HS  Haarlem 
www.swdv.nl 
06-47759331 / 023-5175131 
 

Naast bloembollen legt Vincent Audiffred  zich toe 
op de sierteeltsector in brede zin. De 
rechtsgebieden waarover hij adviseert zijn onder 
meer: overeenkomsten, kwekersrecht, 
bollentransacties (Handelsreglement), algemene 
voorwaarden, merkenrecht, handelsnamen, 
auteursrecht, pacht, incasso, zekerheden en 
bestuurdersaansprakelijkheid.  

mr. P.J.L.J. Duijsens,  
Duijsens & Van der Klei & 
Zwijnenberg Advocaten 
Koninginnegracht 105 
2514 AL  Den Haag 
www.dkzadvocaten.nl 
070-3383040 

Peter Duijsens is gespecialiseerd op het gebied van  
agrarische schadezaken, contractuele zaken in de 
bollensector, onroerend goed en bestuursrecht  

mr. P.W.M. Steenbergen 
Steenbergen advocaten 
Loosterweg 4b  
2215 TL Voorhout 
www.steenbergenadvocaten.nl 
0252-225253  

Gespecialiseerd in agrarische en sierteelt sector. 
Gevestigd in een voormalige bollenschuur. 
Contracten: veredeling, teelt, handel, export, 
handelsreglement KAVB, veilingvoorwaarden, 
merken- en kwekersrecht. Problemen: leveringen, 
afspraken, inbreuk, gewasschade, verzekeringen, 
banken, werknemers, pacht en huur. Schikken, 
arbitrage, beslaglegging, kort geding, rechtbank.  
 

mr. Ing. R.Th.G. van der Veldt  
RWV advocaten 
Haagweg 149 
2321 AA Leiden 
www.rwv.nl 
071-7502271 / 06-83520894 

Gespecialiseerd in agrarisch recht, aanbestedings-
recht, bestuursrecht en vastgoed. Was hiervoor 
onder andere als advocaat werkzaam bij diverse 
ministeries. Vanuit zijn studie aan de Agrarische 
Hogeschool Delft en zijn daarop volgende carrière in 
de agrarische sector heeft ook het agrarisch recht de 
speciale interesse van Bob van der Veldt. 
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