
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam:      K.H.A. Troeijen 
Voornaam:     Kim 
Adres:      Schijndelseweg 46 

   5283 AD Boxtel 
Telefoon:     0411-218666 
Mobiel:     06-46091699 
E-mail:      info@kimtroeijen.nl 
Geboortedatum:  13 juni 1983 
 
 
WERKERVARING 
 
februari 2013 – 
heden:   advocaat & eigenaar  
   Kim Troeijen bedrijfsjuridisch advies, Boxtel 

• algemeen civiele praktijk, met nadruk op algemeen verbintenissenrecht, 
ondernemingsrecht, insolventierecht, huurrecht 

juli 2010 – 
januari 2013:  advocaat-medewerker + bestuurder  
   Van Gelder Advocaten, Oisterwijk 

• algemeen civiele praktijk, met nadruk op algemeen verbintenissenrecht, 
ondernemingsrecht, insolventierecht, huurrecht 
• verantwoordelijk voor personeelszaken 
• verantwoordelijk voor financieel beleid  

februari 2010 – 
juli 2010:  advocaat-medewerker 
   Van Cooth Advocaten, Breda 

Idem als werkzaamheden als advocaat-stagiaire bij Van Cooth 
Advocaten 

augustus 2008 – 
januari 2010:  advocaat-stagiaire 
   Van Cooth Advocaten, Breda 
   patroon: mr. H.A. Stein 

• algemeen civiele praktijk, met nadruk op algemeen verbintenissenrecht, 
ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht, personen- & 
familierecht 
• verantwoordelijk voor personeelszaken 

september 2006 – 
juli 2008:  advocaat-stagiaire 

Stein Advocaten & Belastingadviseurs (thans Lodge Advocaten & 
Belastingadviseurs), Breda 

   patroon: mr. H.A. Stein 
• algemeen civiele praktijk, met nadruk op algemeen verbintenissenrecht, 
ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht 

januari 2006 –     
september 2006: jurist 
   Leaseproces, Eindhoven  

Werkzaam als jurist op het gebied van aandelenlease. 
• advisering van cliënten 
• opstellen van dagvaardingen 
• verantwoordelijk voor depot en groot belang zaken 
• jurisprudentie onderzoek 

juli – september 2005: junior adviseur 
EG-adviescentrum, ’s-Hertogenbosch 



    Adviseren van MKB en overheden over Europese wet- en regelgeving. 
• (Europees) openbaar aanbesteden 
• staatssteun 
• CE-markering 
• Europese subsidies 
• verpakking & etikettering 
• internationale projecten  
• INA (Indonesian Netherlands Association) project; informatievoorziening  
  voor Indonesië betreffende EU wet- en regelgeving 

februari – juni 2005:  stagiaire 
EG-adviescentrum, ’s-Hertogenbosch 

   Stage in het kader van mijn studie Internationaal & Europees recht. 
• informeren en adviseren van zowel bedrijven als overheden bij het 
  starten en uitvoeren van activiteiten op de Europese Interne Markt 
• begeleiden van Nederlandse ondernemers en bedrijven bij   
  internationale handelsmissies, zoals het B2Fair project op de  
  Hannover Messe 
• workshops openbaar aanbesteden: basis- en vervolgworkshops (o.a.  
  over de nieuwe aanbestedingsrichtlijn) voor zowel bedrijven als  
  overheden  
• organisatie forumdiscussie “Is Brussel een stimulans of juist een  
  rem op de ontwikkeling van het bedrijfsleven?” met als sprekers onder  
  meer gedeputeerde Onno Hoes en directeur internationale zaken van 
  MKB-Nederland Benne van Popta 
• symposium staatssteun; georganiseerd door Tauw Juridisch &  
  Financieel advies                         
• bijwonen ASIA Invest bijeenkomst in Brussel 
 
 

OPLEIDING 
 
2001 – 2006:  Internationaal & Europees recht 

Universiteit van Tilburg 
 Scriptie (cijfer: 8): 

"Putting the brakes on national motor vehicle registration taxes:  
is the levy of BPM permissible under EC law?"  

 Keuzevakken (gemiddelde 8,2):  
- European Company Law 
- European Competition Law 
- Judicial Protection in EU Law 
- State Aid and Public Procurement 

 Verplichte vakken (gemiddelde 6,8), o.a.:  
- Burgerlijk recht A (overeenkomstenrecht) 
- Burgerlijk recht B (aansprakelijkheidsrecht) 
- Burgerlijk recht C voor IER (internationaal privaatrecht) 
- Burgerlijk procesrecht 
- Handelsrecht voor IER 
- European Labour Law & Social Policy 

• Cursussen:  
       Spaans I; gevolgd bij het Talencentrum van de UvT (1e semester 2003). 

• Seminars:  
tweedaags seminar over de Raad van Europa (oktober 2004); verzorgd     
door Faculteit Rechten UvT. 

• Studiegerichte activiteiten:  
studiereis naar Brussel en Luxemburg met de vakgroep IER; bezoeken  
aan onder andere het Hof van Justitie, NATO (North Atlantic Treaty  



Organisation), Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF (2003). 
 
 

1995 – 2001:  VWO 
Gymnasium Beekvliet, Sint-Michielsgestel 
 

 
NEVENACTIVITEITEN 
 
mei 2009 – heden:  secretaris  

bestuur Stichting BRL Light 
   Stichting op het gebied van autosportklasse Benelux Racing League 
 
TALENKENNIS 
 
• Engels : vloeiend 
• Duits  : basiskennis (VWO-niveau) 
• Frans  : basiskennis (VWO-niveau) 
• Spaans : semestercursus UvT 
 
INTERESSES & AANVULENDE INFORMATIE 
 

 Hobby’s:  autoracen, lezen, uitgaan, musicals, motor rijden 

 Sport: fitness, hardlopen, skiën 


