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70% van ons juridische werk heeft een internationale dimensie, ofwel buitenlandse 
klanten die komen om zaken te doen in Israël of Israëlische klanten die zakendoen 
in het buitenland.

Barnea Jaffa Lande is een toonaangevend handelsrecht-kantoor in Israël. We hebben een gewaardeerde reputatie 

opgebouwd vanwege onze uitgebreide juridische expertise in internationale activiteiten.

Onze internationale capaciteiten, waaronder commerciële kennis, innovatief denken en een breed netwerk van 

connecties met advocatenkantoren in het buitenland, stellen ons in staat om uitgebreide juridische oplossingen aan te 

bieden. Of het nu gaat om hightechbedrijven, infrastructuurbedrijven, financiële instellingen, VC's, low-techbedrijven 

of particuliere investeerders, onze oplossingen zijn afgestemd op de bedrijfsstrategieën van onze klanten.

Naast ons diepgaand inzicht in de juridische behoeften van elke klant, bieden we ook veel ervaring en een scherp 

begrip van wat nodig is om onze klanten te helpen bij elke zakelijke beslissing. Of we nu uitbreiden naar een nieuwe 

markt, fusies en overnames uitvoeren of juridische geschillen beslechten, wij bieden een persoonlijk afgestemd 

juridisch team dat met elke klant samenwerkt om zelfs de meest complexe uitdagingen te overwinnen.

Als gevolg van onze ervaring met grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten zijn we bedreven in het overbruggen van 

verschillende rechtsstelsels, lokale regelgeving, taalverschillen en culturele verschillen, evenals in het oplossen van 

meningsverschillen en geschillen tussen partijen.

We bieden niet alleen antwoorden op juridische vragen aan. We streven er ook naar om de bredere context van elk 

zakelijk probleem dat naar ons wordt doorverwezen te begrijpen. We stellen praktische zakelijke en juridische 

oplossingen voor, uitsluitend nadat we al degenen die bij het aansturen van de transactie betrokkenen zijn 

aangehoord hebben. Door onszelf vertrouwd te maken met de specifieke bedrijfsomgeving, zijn we in staat om 

zorgvuldig alle verschillende waarmee rekening moet worden gehouden overwegingen te analyseren, en zodoende de 

beste oplossingen en resultaten aan te bieden.

Deze combinatie van professionaliteit, werkethiek, rijkdom aan kennis en uitgebreide ervaring stelt ons in staat om 

een compleet dienstenpakket te leveren dat is zijn aangepast aan de specifieke behoeften van elke klant, ongeacht de 

reikwijdte, het volume en de complexiteit van de transactie of de juridische aangelegenheid.
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