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Spigthoff, VanEps
als besten uit de bus
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De advocatenkantoren Spigthoff Attorneys at Law and Tax Advisors en
VanEps Kunneman VanDoorne zijn door de internationale uitgever Chambers &
Partners, sectie Dutch Caribbean, uitgeroepen tot de besten van Curaçao in de ‘Law
firms quality rankings 2012’. 

Feria di Tula

Dit vermeldt de website Cura-
çao Legal Portal. ,,Deze twee kan-
toren zijn de leidende ‘go to’-fir-
ma’s in onze jurisdictie”, beoor-
deelt Chambers & Partners. In
de ranking van 2011 werd Van-
Eps Kunneman VanDoorne als
beste uitgekozen.

Over VanEps Kunneman
VanDoorne wordt opgemerkt
dat de firma in de internationale
arena de reputatie heeft van
zwaargewicht en het werk comb-
ineert met veel werk voor de lo-
kale overheidsorganisaties. De
firma VanEps Kunneman werkt
al jaren intensief samen met
Nederlandse advocatenkantoor
Van Doorne. Het team is enorm
gegroeid sinds 2010, aldus de
uitgever. ,,Het advocatenkantoor
heeft de capaciteit om een groot
aantal zaken aan te nemen en

goede kwaliteit te garanderen.”
Over Spigthoff hebben bronnen
aan Chambers & Partners ge-
zegd: ,,Ze begrijpen dat cliënten
advies nodig hebben dat niet al-
leen juridisch goed klinkt, maar
ook zakelijk goed werkt.”

Andere advocatenkantoren
die goed hebben gescoord zijn
HBN Law, STvB (voorheen
Smeets Thesseling van Bo-
khorst), SMS Attorneys at Law
en Soliana Bonapart & Aarden-
burg. Tevens werden ook de elf
beste van advocaten van het ei-
land genoemd. Zes van de elf
zijn werkzaam bij VanEps Kun-
neman VanDoorne en Spig-
thoff. De top vijf beste advocaten
van het eiland bestaat uit: Karel
Frielink, Randolph van Eps (bei-
den van VanEps Kunneman
VanDoorne), Eric de Vries

(HBN Law) en Martijn Welten
(Spigthoff). De overige zes beste
advocaten zijn: Michiel Gorsira,
Focco Lunsingh Scheurleer (al-
lebei van VanEps Kunneman
VanDoorne), Thomas Aarden-
burg (Soliana Bonapart & Aar-
denburg), Quincy Carrega (As-
jes & Carrega), Mirto Murray
(SMS Attorneys at Law) en Wil-
lem van Bokhorst (STvB).

Minister Hensley Koeiman (2e van rechts) van Sociale Ontwikkeling
en Welzijn heeft zaterdag de eerste Feria di Tula geopend in
Brievengat. Feria di Tula moet ervoor zorgen dat mensen met een
laag inkomen tegen lage prijzen groente en fruit kunnen kopen en
het zorgt voor werkgelegenheid. Het idee is om gedurende drie
achtereenvolgende weekenden goedkoper fruit en groenten te ver-
kopen. FOTO JEU OLIMPIO

Strand Aruba nummer twee van de wereld
Van onze correspondent
Oranjestad - De bezoekers van
de reiswebsite Tripadvisor heb-
ben Eagle en Palm Beach op
Aruba tot de op één na beste
stranden van de wereld van
2012 verkozen. 

Aruba moet alleen het strand
van Providenciales (Turks &
Caicos) voor zich dulden. 

Op de derde plaats is Tulum
(Mexico) geëindigd met 
Negril (Jamaica) als vierde.
Hoewel de top 25 wordt gedo-

mineerd door het Caribisch
gebied, komen Curaçao en 
Sint Maarten niet op de lijst
voor. 

Tripadvisor is de omvangrijk-
ste en drukstbezochte reisweb-
site ter wereld.


