
+48 22 481 60 80,
+48 510 020 007

Praktijkgebied:
Fusies en overnames, vastgoedmarkt, buitenlandse 
investeringen, internationale geschillen.

Beroepskwalificaties:
Nederlands advocaat sinds 1996, buitenlands advocaat bij de 
Orde van Advocaten in Warschau sinds 2007.

Talen:
Nederlands (moedertaal), Pools, Engels, Duits, Frans (vloeiend)

Verder:

Remco van der Kroft is Nederlandse advocaat die in Warschau zijn vak 
uitoefent. In 1991 studeerde hij af aan de Faculteit der Rechtsgeleer-
dheid van de Universiteit van Leiden. Hij werkt al meer dan 15 jaar
als advocaat in Polen.

Zijn praktijk kan worden onderverdeeld in twee basisrichtingen: van en 
naar Polen. Als onderdeel van de praktijk "naar Polen" ondersteunt 
Remco buitenlandse investeerders (vaak vanuit Nederland) bij hun 
economische activiteiten in Polen vanaf de oprichting van het bedrijf
tot de geleidelijke terugtrekking van de Poolse markt. Remco is gespe-
cialiseerd in fusie en overnamerecht, onroerendgoedrecht en intellectu-
eel eigendomsrecht. Zijn praktijk "uit Polen" omvat het ondersteunen 
van Poolse bedrijven en ondernemers bij het verwerven van buiten-
landse markten, met nadruk op Nederlandse recht. Remco's karakteri-
stieke eigenschap en troef in vergelijking met de meeste lokale advoca-
ten is de typisch Nederlandse holistische benadering van juridische 
kwesties, rekening houdend met de fiscale en zakelijke implicaties van 
de voorgestelde oplossingen. Remco's kracht is gezond verstand en het 
vermogen om culturele verschillen in onderhandelingen te overwinnen.

Voordat hij meer dan 8 jaar geleden bij OKW kwam werken, werkte 
Remco als advocaat in Parijs, Warschau, Rotterdam en Chicago. Twee 
jaar in het bestuur van Apsys (een Franse ontwikkelaar van commercieel 
vastgoed) hebben hem waardevolle ervaring gegeven in de samenwer-
king met advocatenkantoren als klant. Gedurende 11 jaar als lid van het
bestuur van de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel (waarvan 
2,5 jaar als voorzitter), bouwde hij een uniek netwerk van contacten op 
tussen zowel Nederlandse als andere buitenlandse investeerders
in Polen. Zijn klanten gebruiken het graag en met succes.

Remco is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij houdt van reizen, 
kanoën en pilates.

Remco van der Kroft
Advocaat, Partner

E-mail:
remco.vanderkroft@okw-kancelaria.pl
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Remco van der Kroft heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van 
advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk 
civiel recht. Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de 
normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder 
geregistreerd hoofdrechtsgebied.




