
Bright.legal 
Westwing Park I Kwadestraat 153 bus 4/2 l 8800 Roeselare 
teL. +32 (0) 51 20 28 76  |   fax. +32 (0) 51 21 28 76 I www.bright.legal  

 

 

 

Versterking gezocht! 
 

 

Bright. is een advies- en advocatenkantoor gevestigd in West-Vlaanderen aan het Westwing Park langs de E403 

te Roeselare. Ons handelsmerk is een enthousiaste, gedreven en efficiënte dienstverlening, met een voorkeur om 

juridisch onderbouwde inzichten te vertalen naar voor de cliënten werkbare en pragmatische oplossingen. 

Wij hebben er voor gekozen ons toe te leggen op hoofdzakelijk ondernemingsrecht en M&A, vermogensrecht 

en fiscaliteit en aanneming en vastgoed, en zo dus een aanspreekpunt te zijn voor ondernemers, voor hun 

onderneming maar ook voor hun privaat vermogen. Binnen deze materies begeleiden wij onze cliënten zowel met 

adviesverlening als bij het doorlichten of uitwerken van juridische documenten, bij onderhandelingen en bij (arbitrale 

en gerechtelijke) procedures. De klemtoon ligt op een positieve, resultaatgerichte en betrouwbare dienstverlening, 

transparant en bereikbaar, pragmatisch en proactief waar mogelijk.  

In de eerste plaatst streven wij evenwel naar oplossingen. Ook in materies waarin we zelf niet of te weinig beslagen 

zijn laten we onze trouwens cliënten niet in de steek. Ons netwerk is goed uitgebouwd. Waar nodig introduceren 

wij onze cliënten bij de gespecialiseerde kantoren waarmee we vaak al jaren samenwerken, en waar we dus garant 

kunnen staan voor de kwaliteit van de dienstverlening. Of we gaan samen op zoek naar de geschikte partner als 

we die nog niet in ons eigen netwerk hebben. 

Om ons cliënteel nog beter van dienst te kunnen zijn en ook elders in België verankering te hebben, bundelen wij 

vanaf 1 september aanstaande onze krachten met een Brussels kantoor (met ook vestigingen in het buitenland) in 

dezelfde materies actief. Met een groter team, bovendien meertalig, en met een aantal bijkomende specialiteiten 

zullen wij op die manier nog meer op de noden van ons ondernemende cliënteel kunnen inspelen.  

In het kader van dit groeiscenario zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde advocaten die ons 

team willen versterken, en die mee aan ons verhaal willen schrijven. Concreet zoeken wij advocaten (m/v) met bij 

voorkeur 2 tot 5 jaar ervaring, en interesse om zich verder toe te leggen op:  
 Tot  jaar  

(1) Vennootschapsrecht 

(2) Ondernemingsrecht 
 

Herkent u zich hierin, voelt u zich hierdoor aangesproken, en wil u samen met ons verder bouwen aan een 

oplossingsgericht aanspreekpunt voor ondernemers, neem dan vrijblijvend en uiteraard discreet contact op met Mr. 

Dirk Clarysse (dirk.clarysse@bright.legal), en we spreken er verder over. 
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