
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News 

 

 

Taylor Wessing benoemt twee nieuwe 
partners: Eelco Bergsma en Bram Nijhof 
 

Eindhoven – Per 1 januari zijn Eelco Bergsma en 

Bram Nijhof benoemd tot partner. 

Met meer dan tien jaar ervaring in het Patents & 

Innovation team, speelt Eelco een leidende rol in de 

meest spraakmakende octrooizaken van ons kantoor 

en is bekroond als rising IP Star door MIP.  

Bram is het hoofd van onze afdeling Competition, EU 

& Trade in Nederland. Bram adviseert en procedeert 

op het gebied van mededingingsrecht, 

aanbestedingsrecht en staatssteun.  

 

Marc van Gelder, managing partner Taylor Wessing 

Nederland & België:  

“De benoeming van Eelco Bergsma en Bram Nijhof 

als partners is een aanwinst voor kantoor. Eelco is de 

afgelopen jaren een belangrijke spil geweest in de 

nationale en internationale groei van onze Patents & 

Innovation praktijk. Die groei heeft zich ook geuit in 

de mooie testimonials en de stijging in rankings van 

onder meer IPSTARS, Chambers en Legal 500. 

Datzelfde geldt voor Bram, hoofd van het 

Competition, EU & Trade team. Zijn bijdrage aan de 

uitbouw van de praktijk tot een volwaardige 

aanbestedings- en mededingingspraktijk is van grote 

waarde voor kantoor geweest.“
 

Al meer dan 10 jaar ben ik verbonden aan Taylor Wessing. Het hechte 

Intellectual Property team, de internationale setting en het geboden 

vertrouwen zijn voor mij de ideale omstandigheden geweest om met 

trots bij te dragen aan de ontwikkeling van de praktijk. We zijn 

uitgegroeid tot een team van gedreven experts dat op hoog niveau 

gerenommeerde cliënten adviseert. Veelal grote internationale 

ondernemingen, maar ook innovatieve startups uit de Brainport regio. 

Mijn benoeming tot partner is dan ook een mooie beloning en ik kijk er 

naar uit om verder te bouwen aan de toekomst.” 

 

Eelco Bergsma | Partner Patents & Innovation Eindhoven 

 

 
Taylor Wessing heeft mij de mogelijkheden geboden om de 

mededingingspraktijk op te bouwen tot het team dat er vandaag de 

dag staat: een team om trots op te zijn. Daar ben ik kantoor erg 

dankbaar voor. Datzelfde geldt voor de benoeming tot partner, 

hetgeen voor mij een verdere bevestiging is van het feit dat onze 

praktijk tot volle wasdom is gekomen. Die benoeming geeft bovendien 

hernieuwde energie om in de toekomst die praktijk nog verder uit te 

bouwen en onze cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.” 

 

Bram Nijhof | Partner Competition, EU & Trade Eindhoven 
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Chantal Mentrop 

Marketing & Communication Manager 

+31 (0)6 3175 2939 

c.mentrop@taylorwessing.com  

 

 

 

 

 

1100+ lawyers  300+ partners  29 offices  17 jurisdictions 
 
About Taylor Wessing 

Taylor Wessing is a global law firm that serves the world’s most  

innovative people and businesses. Deeply embedded within our sectors,  

we work closely together with our clients to crack complex problems,  

enabling ideas and aspirations to thrive. Creative thinking is at the heart  

of our culture and we see art as an important instrument of change.  

Together with our people and community partners, we seek to challenge  

expectation and create extraordinary results.   

 

Austria Klagenfurt  |  Vienna 

Belgium Brussels 

China Beijing  |  Hong Kong  |  Shanghai 

Czech Republic Brno  |  Prague 

France Paris 

Germany Berlin  |  Düsseldorf  |  Frankfurt  |  Hamburg  |  Munich 

Hungary Budapest 

Netherlands Amsterdam  |  Eindhoven 

Poland Warsaw 

Republic of Ireland  Dublin 

Slovakia Bratislava 

South Korea Seoul* 

UAE Dubai 

Ukraine Kyiv 

United Kingdom Cambridge  |  Liverpool  |  London  |  London  TechFocus 

USA New York  |  Silicon Valley 

 

 

 

 

* In association with DR & AJU LLC 
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