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Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor:

BDL&T is een onafhankelijk advocatenkantoor met sterke reputatie gespecialiseerd in
ondernemingsrecht. Het kantoor is gevestigd in Gent en begeleidt zijn cliënten in alle
rechtsdomeinen die gelinkt zijn aan het ondernemerschap, op vlak van burgerlijk recht,
vennootschapsrecht alsook administratief recht.
Om zijn team te versterken is BDL&T op zoek naar een advocaat vastgoedrecht.

Functie

Als advocaat vastgoedrecht zal je hoofdzakelijk ondersteuning bieden in vastgoedtransacties en
zal je grote projectontwikkelaars en gereglementeerde vastgoedvennootschappen begeleiden en
adviseren bij o.m.:
Vastgoedprojectontwikkelingen, het onderhandelen en opmaken van
intentieovereenkomsten, koop-verkoop van aandelen, activa en onroerende goederen,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, onroerende leasingtransacties, etc;
Het opstellen en onderhandelen van allerhande contracten, zoals aan- en verkoop van
projectvennootschappen, handels- en andere huurcontracten,
samenwerkingsovereenkomsten, bouwteamovereenkomsten, architectenovereenkomsten,
aannemingsovereenkomsten, aankoop- en verkoopopties, etc;
Het adviseren inzake koop-verkoop, huur, erfdienstbaarheden, de Wet op de
Appartementsmede-eigendom, de Wet Breyne, erfpacht, opstal, ...
Het voeren van geschillen zoals vnl. aannemings- en huurgeschillen;
Het begeleiden van expertises.
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Je beschikt over een masterdiploma rechten en behaalde goede studieresultaten;
Je hebt minstens 4 jaar ervaring als advocaat;
Je hebt relevante ervaring in vastgoedrecht en verbintenissenrecht;
Je bent communicatief en beschikt over sterke drafting skills;
Je kan dossiers grondig analyseren en een werkbaar advies geven op maat van cliënten;
Je bent in staat om zeer zelfstandig te werken en om de klantenrelaties te onderhouden;
Je bent een echte team speler;
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels. Een goede kennis van
het Frans is een meerwaarde.

Aanbod

De mogelijkheid om te werken in een jong en dynamisch advocatenkantoor, waar je veel
autonomie en verantwoordelijkheid krijgt. Het kantoor is gelegen in een prachtig
gerenoveerd pand in Gent.
Je behandelt interessante dossiers voor een mooi cliënteel, werkt samen met fijne collega’s
en kan je verder profileren als expert in je vakgebied.
Je krijgt reële doorgroeikansen en een aantrekkelijke verloning.

Contact

Solliciteer dan rechtstreeks via de Apply Button of contacteer Diether Vandenbussche voor
meer informatie. Dit kan via mail: diether.vandenbussche@youconnect.be of op het nummer:
+32 477 22 95 52.
Wanneer je solliciteert, bewaren we jouw CV en alle persoonsgegevens die je opgeeft in onze
databank in overeenstemming met onze privacy notice.
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