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Mutaties Balie

Out
Mr. Titus Engels

Wanneer bent u beëdigd?

Ik ben op 12 februari 2008 beëdigd.

Binnen welke rechtsgebieden bent u werkzaam geweest?

Nadat ik mij heb gericht op het intellectueel eigendomsrecht 

in de Master-fase van mijn studie was het een logische stap 

om dit in de advocatuur voort te zetten. Naar aanleiding van 

het bericht dat het oudste nichekantoor Steinhauser Hogen-

raad Advocaten uiteen viel, heb ik de telefoon gepakt en gesolliciteerd bij het nog niet 

bestaande Vondst Advocaten.  Hier ben ik tot op de dag exact vijf jaar werkzaam geweest 

in alle facetten van het IE-recht, waarbij het octrooirecht de boventoon heeft gevoerd. Met 

de komst van Polo van de Putt ben ik me ook met IT-recht gaan bezighouden.

Welke zaak zal u het best bijblijven?

Dat zijn er twee. Natuurlijk de zaak waarin ik voor het eerst heb gepleit. Deze auteurs-

rechtzaak ging over de zweefmolen ‘Around the World’ en uit het feit dat deze molen nog 

steeds jaarlijks op de Dam duizenden bezoekers trekt, blijkt de goede afl oop voor onze 

cliënt. Daarnaast een octrooizaak over printplaten met een speciale chemische coating. 

Niet alleen omdat deze zaak ingewikkelde chemische materie betrof waarvoor diverse 

professoren werden ingevlogen, maar ook omdat deze zaak al die jaren ‘aanwezig was’. 

De dagvaarding ontvingen we in mijn eerste jaar en het arrest van het Hof maak ik als 

advocaat helaas niet meer mee. 

Wat gaat u doen?

Ik ga werken als Legal Counsel voor NYSE EURONEXT. Kort gezegd wordt alle data van 

de Euronext-beurzen verkocht aan diverse partijen, zoals banken en pershuizen. De ver-

koop van dit product ga ik juridisch begeleiden, waarbij ik ook de juristen van de andere 

Euronext-huizen waar nodig zal moeten bijsturen. 

Wat gaat u het meest missen?

Natuurlijk het ABB, maar daarnaast het schrijven van uitgebreide processtukken en het 

pleiten. Evenals de stemming op het terras na afl oop van een pleidooi waar je wekenlang 

in een team naartoe hebt gewerkt en waarbij alles goed lijkt te zijn gegaan. Wat ik niet zal 

missen is het instituut van de wekelijkse jurisprudentiebespreking, maar vraagt u maar 

na, daar ben ik niet de enige in.

U bent actief geweest in de Jonge Balie, gaat u dat niet missen?

Het waren geweldige jaren waar ik met veel plezier naar terugkijk, maar ook dat is op 

een gegeven moment mooi geweest, time to move on. Ik hoop dat alle toekomstige 

bestuurders er  net zo veel hechte vriendschappen en fantastische herinneringen aan 

overhouden als ik en ik zal vast en zeker mijn gezicht nog wel eens laten zien op een 

nieuwjaarsborrel.

Nieuw kantooradres per 1-9-2012 van Van 

de Wint Legal: keizersgracht 62-64, 1015 CS 

Amsterdam.

Nieuw kantoor per 1-9-2012: Mlegal, Barbara 

Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam. 

 (020) 2402478, fax (023) 5299076.

Mr. J.M. Eisma.

Nieuw kantoor per 1-9-2012: Soeverein Advo-

caten, Rokin 95 1hg., 1012 KM Amsterdam. 

 (020) 2160300, fax (020) 2160309.

Mr. H.P. Wellenberg en mr. R. de Leeuw.

Nieuw kantoor per 1-9-2012: mr. M.J. Hamer, 

Nieuwe Hilversumseweg 30 A, 1406 TG Bus-

sum.  (035) 6944833, fax 035-6945533.

Nieuw kantoor per 1-9-2012: mr. Jacqueline 

Kuijper, advocaat, Jolicoeurstraat 8, 1103 TS 

Amsterdam-Zuidoost. 

 (020) 6228122, fax (020) 6992941.

Nieuw kantoor per 1-9-2012: Buren van Vel-

zen Guelen N.V., Strawinskylaan 1017, Toren 

A Level 10, 1077 XX Amsterdam. 

 (020) 3338390, fax (020) 3338399.

Mr. C.F. Greeven.

Mr. M. Kupperman is per 1-9-2012 werkzaam 

bij Warendorf.

Mr. A. Ramanna is per 1-9-2012 werkzaam 

bij Greenberg Traurig, LLP.

Mr. J.W.A. Bergevoet is per 1-9-2012 werk-

zaam bij Boot Advocaten.

Mr. P.M.W. Kroeze is per 1-9-2012 werkzaam 

bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V..

Mr. A.M.F. Hakvoort is per 1-9-2012 werk-

zaam bij Eversheds Faasen B.V..

Mr. Q.L.C.M. Bongaerts is per 1-9-2012 werk-

zaam bij JanssenBroekhuysen Advocaten.

Mr. K. Keij is per 1-9-2012 werkzaam bij 

Bricks Advocaten.
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