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Prof. mr. M.H. (Maarten) Claringbould: of
counsel bij Van Traa Advocaten en emeritus
hoogleraar Zeerecht aan de Universiteit
Leiden. Claringbould is tevens bestuurslid
van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en
Vervoerrecht en hoofddocent voor de postacademische
Grotius-opleiding Vervoerrecht.

Mr. dr. K. (Kees) Engel: medewerker
wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad,
docent verzekeringsrecht/privaatrecht UvA,
lid Geschillencommissie Kifid (Verzekeringskamer) en verbonden aan ACIS. Engel
promoveerde in 2016 cum laude aan de Open Universiteit
op het proefschrift ‘De precontractuele mededelingsplicht
van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief’.
Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke
onderwerpen. Engel is redacteur van NTHR.

Mr. S. (Sonja) van Hall: senior docent aan
de HAN en gespecialiseerd in het internationale handelsrecht. Daarnaast geeft Van
Hall juridisch advies en scholing op het
gebied van import en export. Ze is auteur
van o.a. het boek ‘Contracten in de internationale handel’.

Prof. dr. M.L. (Marc) Hendrikse: onder
andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens
houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur
ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie
Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het
proefschrift ‘Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht’. Hendrikse
publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke
onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht. Hij is
tevens hoofdredacteur van NTHR en European Journal of
Commercial Contract Law en redacteur van TVR.

Dr. I. (Ingrid) Koning: universitair
hoofddocent bij Nyenrode Business
Universiteit. Koning is gepromoveerd op de
aansprakelijkheid van de vervoerder van
goederen door de lucht. Zij is tevens
werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank
Rotterdam, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor
Vervoerecht, Redacteur voor het Tijdschrift voor Vervoer
en Recht en Schip & Schade en lid van de Klimaattafel
Mobiliteit van het Nederlandse Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB).

Mr. T. (Theo) Kramer: Manager Legal
Affairs and Claims Handling bij DB Cargo
Nederland N.V.
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Mr. dr. S. (Sonja) Kruisinga: Professional
Support Lawyer op de afdeling Commercial
Contracting & Dispute Resolution bij Van
Benthem & Keulen B.V. Kruisinga is tevens
als senior docent verbonden aan het
Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. Tevens is
zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag
en redacteur van NTHR.

Mr. dr. J.A. (Jolien) Kruit: advocaat bij Van
Traa Advocaten. Zij doceert in de Master
Maritime and Transport Law van de
Erasmus School of Law en publiceert
regelmatig over verschillende vervoers
rechtelijke onderwerpen. Kruit promoveerde in 2017 aan de
Erasmus School of Law op het onderwerp ‘General
Average, Legal Basis and Applicable Law’.

Mr. dr. ing. N.J. (Nick) Margetson:
advocaat bij MMRL Advocaten. Margetson
is in 2008 aan de UvA gepromoveerd op het
onderwerp ‘The System of Liability of
articles III and IV of the Hague (Visby)
Rules’. Margetson publiceert regelmatig in nationale en
internationale tijdschriften en verbonden aan ACIS. Hij is
redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
(NTHR) en de European Journal of Commercial Contract
Law (EJCCL).

Mr. N.H. (Nigel) Margetson: advocaat bij
MMRL Advocaten. Hij werkt met name in
de offshore (energie) sector.

Mr. J. (Jacco) Van de Meent: advocaat te
Amsterdam bij Cox ten Bruggencate
Advocaten. Van de Meent is co-auteur van
de boeken ‘Het nieuwe verzekeringsrecht in
vogelvlucht’ en ‘Verzekering ter beurze’.

Prof. dr. J.G.J. (Jac) Rinkes: hoogleraar
privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar
Europees en vergelijkend verzekeringsrecht,
rechter-plaatsvervanger Rechtbank
Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Rinkes promoveerde in
1992 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift
‘Contractual and non-contractual obligations in English
law in the comparative context of the Netherlands Civil
Code’ (dubbelpromotie met G.H. Samuel). Hij is redacteur
van NTHR, EJCCL en Verzekeringsarchief en verbonden
aan ACIS. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Mr. J.I. (Jessica) Roos: Business Development Underwriter Art and Private Client bij
Hiscox en promovenda ACIS. Roos zit in de
afrondende fase van haar promotieonderzoek ‘Juridische aspecten van co-assurantie’.
Zij verdedigt in het voorjaar van 2022 haar proefschrift
tijdens een openbare verdediging. Zij publiceerde al in
AV&S en NTHR over haar proefschriftonderwerp.

Mr. dr. S. (Sacha) Tamboer: docent
contractenrecht aan de UvA. Tamboer
promoveerde in 2021 op het onderwerp van
de klachtplicht bij koop.

Mr. H.P.D. (Doeke) den Teuling: advocaat
bij Den Teuling Advocatuur. Hij is als
docent handelsrecht verbonden aan de UvA
en aan ACIS.

Mr. T. van der Valk: advocaat bij AKD.
Daarnaast is Van der Valk redactiesecretaris
van het jurisprudentieoverzicht Schip en
Schade.
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Prof. dr. W. (Wouter) Verheyen: onderzoeksprofessor aan de Universiteit van
Antwerpen en gastdocent aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Hij is redactielid van
NTHR en TVR.

 r. D. (Daniëlle) Visser: promovenda
M
privaatrecht aan de Open Universiteit. Zij
bereidt een proefschrift voor over uniforme
uitleg en toepassing van handelsrechtelijke
regelingen. Zij is tevens verbonden aan
ACIS.

Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem:
hoogleraar Corporate Legal counseling aan
de Open Universiteit, lid van de Geschillencommissie Kifid en zelfstandig juridisch
adviseur.

Prof. mr. R. (Reinout) Wibier: hoogleraar
privaatrecht aan Tilburg University en
redacteur van NTHR.

Prof. dr. R. (Ralph) De Wit: advocaat bij
GDS Advocaten en gespecialiseerd in het
internationaal contractenrecht. De Wit is
tevens hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Brussel. Hij is redacteur van NTHR.

Mr. R.C.A. (Richard) van ’t Zelfde:
advocaat bij Caland advocaten en gespecialiseerd in het vervoerrecht en het handelsrecht. Hij publiceert daarnaast regelmatig en
was correspondent van het tijdschrift
Praktisch Procederen en co-auteur van Capita Zeerecht en
Aspects of Maritime Law.

