
Leendert (1970) is als advocaat beëdigd in 1995 en heeft meer dan 
twintig jaar ervaring als bouw- en vastgoedadvocaat.  Sinds 2006 is hij 
partner bij Severijn Hulshof. 

Leendert was en is betrokken bij een groot aantal grote bouwprojecten 
en aanbestedingen, waarover hij adviseert en procedeert. Hij treedt 
daarbij op voor alle bij de bouw betrokken partijen zoals aannemers, 
adviseurs, architecten en opdrachtgevers. Met regelmaat publiceert hij 
in verschillende vakbladen en treedt hij op als docent over bouw- en 
aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Leendert heeft als advocaat onder 
meer:

• Een van de aannemers bijgestaan ten aanzien van de bouw van de Noord-
Zuidlijn

• Een branche-organisatie vertegenwoordigd in een principieel 
aanbestedingsgeschil over de nieuwbouw van enkele ministeries

• Juridische ondersteuning verleend aan consortia die deelnamen aan de 
aanbestedingen van verschillende DBFM-projecten

• Een Internationale school bijgestaan bij de contractering voor een nieuw 
schoolgebouw

• Een consortium bijgestaan in een procedure over bodembevriezing in het 
kader van de bouw van een nieuwe metrostation

• Een aannemer bijgestaan in langlopende procedures over de oplevering van 
een multifunctioneel kantoor- en studiocomplex

• Een aanbieder van datadiensten  ondersteuning verleend ten aanzien van 
de bouw van een nieuwe datacenter

• Een intergouvernementele organisatie bijgestaan bij de contractering voor 
en de bouw van nieuwe huisvesting

• Een aannemer bijgestaan in een internationale arbitrage over de bouw van 
een industrieel complex

Vakgebieden
• Bouwrecht
• Aanbestedingsrecht
• Huurrecht
• Vastgoed

Interessegebieden
• Aanbestedingsgeschillen
• Aannemingsovereenkomsten (traditioneel of geïntegreerde contracten)
• Adviseursovereenkomsten
• Fidic contracten en internationaal bouwrecht
• Vertragingsschades, meer-/minderwerk claims, schade, gebreken
• Opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene   

voorwaarden
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https://www.linkedin.com/in/leendert-van-den-berg-04a5567/


Lidmaatschappen
• Bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht
• Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
• Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
• International Construction Projects Committee (ICP, onderdeel van IBA) (officer)
• Associate van het Chartered Institute of Arbitrarors

Erkenningen
• Who’s who legal Construction (leaders in the field) (2013-2017)
• Who’s who legal Public Procurement (2011-2014)
• Who’s who legal Government Contracts (2015-2016)
• Plc Which Lawyer, Construction and Projects, leading lawyers worldwide 2009-2010
• Getting the deal through Construction 2016 (leading practitioners)


