
 

                                                                                                           
 

Florent benoemt Victor ten Have tot partner
banking & finance   

 
Victor ten Have treedt per 1 februari 2023 als partner toe tot Florent.  
 
Victor ten Have maakt de overstap naar Florent na 12 jaar bij Clifford Chance LLP gewerkt 
te hebben. Victor is een all-round banking & finance advocaat. Hij is gespecialiseerd in 
algemene kredietverlening, acquisitiefinanciering, vastgoedfinanciering, bedrijfsleningen 
en sport(financierings)transacties. Victor heeft banken, (directe) geldschieters, sponsors, 
leners en sportclubs geadviseerd bij een breed scala aan binnenlandse, internationale en 
grensoverschrijdende financieringstransacties. 
  
Victor over zijn komst naar Florent: “Ik kijk er erg naar uit om deel uit te maken van Florent. 
De energie en ondernemersmentaliteit spraken me meteen aan. De snelle groei van dit 
bedrijf toont aan dat de mensen, de geest, de pragmatische aanpak en het 
ondernemerschap Florent al zoveel succes hebben bezorgd en ik kijk ernaar uit om deel uit 
te maken van de toekomst. Florent en ikzelf hebben dezelfde ambitie om een succesvolle 
(internationale) banking & finance praktijk op te bouwen.” 
 
Managing-partner Chris Jager zegt: “De komst van Victor is een lang gewenste aanvulling 
voor Florent. Zijn brede ervaring als banking & finance advocaat zal tot waardevolle 
synergieën leiden met de andere praktijk groepen van ons kantoor. Wij kijken er naar uit 
om samen met Victor onze positie in de markt te verstevigen.” 

Over Victor ten Have 
 
Victor begon zijn carrière als advocaat bij Clifford Chance LLP en heeft daar de afgelopen 
12 jaar gewerkt. Tijdens zijn carrière is hij gedetacheerd geweest bij een van 's werelds 
toonaangevende handelsbedrijven in grondstoffen en bij een van de meest prestigieuze 
investeringsbanken. 
 
Over Florent 
 
Florent is een corporate boutique gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam, met een 
excellente reputatie op de gebieden m&a, insolventierecht, corporate litigation, real 
estate, arbeidsrecht en banking & finance. Zie www.florent.nl voor nadere informatie. 
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