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Begin 2018 is Bond opgericht door 
Joannes de Bont en Duco Blijdenstein. 
Recent heeft Jan-Joost van Rijsbergen 
zich als partner aangesloten. Met zijn 
aansluiting versterkt Bond de vastgoed-
financieringspraktijk. Samen hebben zij 
meer dan een halve eeuw ervaring op het 
vlak van financieringstransacties op onder 
meer het gebied van vastgoed en duurzame 
projecten.

Hebt u een financiering nodig 
voor de aankoop van vastgoed of 
het installeren van zonnepanelen op 
daken van zakelijk vastgoed? Moeten 
de financieringsvoorwaarden worden 
herzien of ligt er een herstructurering 
in het verschiet? Of zit u als financier 
juist aan de andere kant van de tafel? 
In die gevallen is Bond het juiste adres. 
Dit kantoor helpt zowel geldnemers als 
financiers bij transacties en advies op het 
gebied van financiering en zekerheden. 
Dat is specialistisch werk, stellen Joannes, 
Duco en Jan-Joost. ‘Wij helpen partijen bij 
de financiering en denken mee over alle 
aspecten die daarbij om de hoek komen 
kijken. Dat kan gaan om de structurering 
van een transactie, rangwisseling van 
zekerheden of achterstellingen van 
leningen.’

Het drietal combineert de 
professionaliteit, kennis en ervaring 
en het netwerk van een groot kantoor 
met het persoonlijke karakter, de korte 
lijnen, flexibiliteit en scherpe tarieven 
van een boutique kantoor. Steeds meer 
ondernemingen zien de toegevoegde 
waarde daarvan in. Bovendien krijgt 
Bond ook veel verwijzingen van 
advocatenkantoren die geen deskundigheid 
in huis hebben op het gebied van 
financieringen en zekerheden. Dat alles 
leidde in korte tijd tot een indrukwekkend 
trackrecord, o.a. op het gebied van 
vastgoed en duurzame energieprojecten. 
Zo was Bond bijvoorbeeld betrokken bij 
de financial closing van Windpark Fryslân 
en adviseerde het kantoor ENGIE bij 
de projectfinanciering van verschillende 

Bond Advocaten is een boutique advocatenkantoor 
in Amsterdam. Bond gelooft in de kracht van focus. 
En die focus ligt volledig op de juridische kant van 

financieringstransacties met oog voor de commerciële 
realiteit. De advocaten van Bond houden zich uitsluitend 

bezig met de ins en outs van financieringen en zekerheden. 
Het resultaat? ‘We get the deal done.’

‘Focus op Finance is 
onze kracht’

zonneparken. Ook adviseerde Bond 
verscheidene vastgoedinvesteerders over 
de verlening en aanpassing van hun 
financieringen, ook in de lastige periode 
vanaf medio maart.’

Wat is het voordeel van jullie focus op finance?
‘Wij komen alle drie van grote kantoren 
waar de financieringspraktijk een relatief 
kleine afdeling was binnen een groot 
geheel. Bij ons is het corebusiness. Wij 
doen uitsluitend financieringstransacties. 
Die focus op finance is onze kracht. Je 
kunt dit werk alleen goed doen als je de 
markt kent en de materie beheerst. Wij 
hebben veel kennis in huis over alles 
wat samenhangt met financiering en 
zekerheden, we overzien het hele veld. 
Waar nodig werken we samen met andere 
specialisten. Anders dan bij grote kantoren 
zijn we daarbij niet aangewezen op die ene 
notaris of de interne fiscalist, maar zoeken 
we zelf wie de juiste notaris is voor een deal 
of wie de projectkant van de transactie het 
best kan regelen. Zo kiezen we steeds de 
beste professionals voor elke deal.’

Duurzame energie wordt steeds belangrijker in 
vastgoed. hoe zit het met de financierbaarheid van 
deze projecten?
‘We zien alles voorbijkomen, van zonne- 
en windenergie tot geothermie. Veel 
bedrijven hebben koudwatervrees en de 
markt is nog redelijk gefragmenteerd, 
maar we sluiten niet uit dat dat gaat 
veranderen. Zonne-energie is in de 
meeste gevallen goed financierbaar. Het 
plaatsen van zonnepanelen op daken, 
bijvoorbeeld bij industriële loodsen, kan 
heel interessant zijn. Je krijgt enerzijds 
subsidie voor het verduurzamen van je 
dak, en anderzijds maken de zonnepanelen 
het vastgoed ook nog eens meer waard. 
Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. 
Daarnaast zien wij een trend dat 
financiers ook steeds meer kijken naar 
de duurzaamheid van het vastgoed zelf 
(isolatie, circulair bouwen et cetera) en 
daar doelstellingen over formuleren in de 
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Duco 
Zakelijke  
terugblik	
Belangrijkste moment:	
Aansluiting	van	onze	
derde	partner,	Jan-
Joost	van	Rijsbergen
Mooiste deal:	Moeilijk	te	
zeggen.	Elke	deal	is	weer	
bijzonder	en	moeilijk	af	
te	zetten	tegen	de	vorige
Beste bijeenkomst:	Onze	
pre-corona-Bond-
verjaardagsborrel
corona:	Heeft	voor	
onvoorspelbaarheid	en	
uitstel	van	transacties	
gezorgd	maar	ook	voor	
nieuwe	kansen
Wie heeft je geïnspireerd: 
Charlie	Munger,	met	
zijn	‘reverse	thinking’	
en	multidisciplinaire	
benaderingsfilosofieën
top 3-projecten: Optuigen	
direct	lending	vastgoed-
financieringsplatform;	
optuigen	renewable	
energy	investeringsfonds;	
financiering	van	verschei-
dene	zonneparken
Welke app het meest 
gebruikt: WhatsApp	en	
Microsoft	Teams
Beste zakenboek: Poor	
Charlie’s	Almanack:	The	
Wit	and	Wisdom	van	
Charles	T.	Munger

Persoonlijke  
terugblik	
Mooiste moment:	Vakantie	
in	Valencia	met	familie	
en	vrienden
sportieve hoogtepunt:	
Dat	mag	geen	grote	
naam	hebben:	18	km	
hardlopen,	Amsterdam-
Ouderkerk
topserie netflix:	The	Road	
to	Calvary,	Tolstoj
Beste tv-programma:	
Buitenhof
Vakantie: Valencia,	
Spanje
corona:	Zorgde	voor	
minder	sociale	interactie	
met	zakelijke	contacten,	
vrienden	en	familie	aan	

de	ene	kant,	maar	aan	
de	andere	kant	juist	voor	
meer	tijd	met	het	gezin
Meest gelachen:	Om	de	
verrassende	uitspraken	
van	een	5-jarige	dochter
Wat maakte de meeste 
indruk: De	snelheid	
waarin	de	wereld	op	
meerdere	fronten	is	
veranderd	dit	jaar

Zakelijke  
vooruitblik 2021	
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? Met daarin: Wat wil 
bereiken? en hoe ga je dat 
doen? Netwerk	verbreden	
en	mooie	zaken	doen.	
Dus:	op	een	bevlogen	
manier	mijn	vak	blijven	
uitoefenen,	het	beste	
resultaat	voor	cliënten	
behalen	en	veel	koffie	
drinken
2 Grootste uitdaging?	
Anticiperen	en	inspelen	
op	een	dynamische	
markt
3 Wat staat in elk geval 
op de planning?	Mits	
corona	het	toelaat,	
meer	zakelijke	reizen	in	
binnen-	en	buitenland
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?	Niks

Persoonlijke  
vooruitblik 2021	
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? (Bijv. gezonder 
leven, eten & drinken, 
sport) Meer	sporten
2 Wat staat absoluut in 
je agenda? Wanneer	de	
coronacrisis	achter	de	
rug	is,	wintersporten	
in	Zwitserland	en	
strandvakantie	in	Spanje
3 Goed voornemen?	Door	
corona	heb	ik	meer	
tijd	met	mijn	gezin	
doorgebracht	dan	
andere	jaren,	dat	wil	ik	
vasthouden
4 Waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
Waaraan minder?	Meer	
aan	lezen	en	sporten
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financieringsdocumentatie. Bij behalen 
van deze doelstellingen kan dat zelfs tot 
rentekorting leiden.’

Wat kan Bond precies doen voor ondernemers die 
zonnepanelen willen?
‘Wij kunnen ze om te beginnen in contact 
brengen met de juiste partijen die in die 
wereld actief zijn, en met de voor hen 
juiste (financiële) adviseurs. Is er eenmaal 
sprake van een deal, dan verzorgen wij de 
benodigde documentatie en begeleiden 
we iemand gedurende het hele traject, 
van term sheet tot closing. Het vestigen 
van zekerheden, het verpanden van 
verzekeringspolissen en de communicatie 
met banken en verzekeraars is technisch 
en specialistisch werk. Echt een vak apart. 
Lang niet alle vastgoedondernemingen 
hebben een interne juridische afdeling, 
maar de afspraken moeten wel juridisch 
sluitend op papier gezet worden. Wij weten 
wat er nodig is om dingen voor elkaar 
te krijgen en kunnen ze daarin geheel 
ontzorgen.’ 

Welke invloed heeft coViD-19 op jullie praktijk?
‘Wij zien dat sommige vastgoed- en 
projectfinancieringen vertraging hebben 

opgelopen. Aan de andere kant zien wij 
veel behoefte bij cliënten om juist nu 
extra krediet te verkrijgen met het oog op 
onzekerheden in de nabije toekomst. Er 
zijn verschillende regelingen om bedrijven 
aan krediet te helpen in deze tijden, zoals 
de Garantie Ondernemingsfinanciering 
uitbraak coronavirus (GO-C). Op dat 
vlak helpen wij onze cliënten graag. Nu 
veel partijen in betalingsmoeilijkheden 
komen, worden wij meer betrokken bij 
het voorkomen of herstellen van verzuim 
onder de financieringsdocumentatie 
en herstructureringen van schuld. 
Daarnaast krijgen we verzoeken om naar 
bestaande financieringsdocumentatie te 
kijken om te beoordelen of er inbreuk 
gemaakt wordt op bestaande afspraken, 
of om deze af te stemmen op de nieuwe 
realiteit. In deze nieuwe realiteit zien 
wij dat de financierbaarheid van met 
name winkelpanden en horecavastgoed 
onder druk staat, afwachtendheid op de 
kantorenmarkt en sterke belangstelling 
voor logistiek vastgoed en woningen (zowel 
transformaties als portfolio’s). Daarbij 
geldt – eigenlijk voor al deze asset classes 
– dat verduurzaming de financierbaarheid 
verhoogt.’ •

jan-joost 
Zakelijke  
terugblik	 	
Belangrijkste moment: Het	
moment	deze	zomer	
waarop	Duco,	Joannes	
en	ik	uitspraken	samen	
verder	te	willen	gaan	
in	Bond	Advocaten.	
Helaas	konden	we	het	
niet	bezegelen	met	een	
handdruk
Mooiste deal:	Een	
brugfinanciering,	net	
voordat	‘het	loket	ging	
sluiten’	bij	de	banken.	
Voor	een	deel	van	
de	markt	is	het	loket	
gelukkig	open	gebleven	
Beste bijeenkomst: Een	
bijeenkomst		van	
de	Foreign	Bankers’	
Association	in	januari	
2020,	waar	ik	mijn	
Bond-collega	Joannes	
weer	tegenkwam.	Op	die	
bijeenkomst	was	een	
delegatie	van	Chinese	
bankiers	aanwezig	onder	
wie	de	hoofdspreker.	Dat	
is	momenteel	bijna	niet	
meer	denkbaar	
corona: Heel	veel	bellen	
om	communicatie	
in	persoon	zo	goed	
mogelijk	te	vervangen
Wie heeft je geïnspireerd:	
Een	oud-bankier	die	zijn	
eigen	debt	advisory	firm	
heeft	opgezet
top 3-projecten:	Een	
brugfinanciering	voor	
een	bouwproject	die	in	
de	eerst	weken	van	de	
lockdown	toch	getekend	
werd,	een	financiering	
met	staatssteun	en	de	
flexibel	financierings-
arrangement	voor	een	
ontwikkelaar
Welke app het meest 
gebruikt:	Whatsapp	en	
LinkedIn
Beste zakenboek: Ondanks	
twintig	jaar	ervaring	in	
de	advocatuur	is	het	
Burgerlijk	Wetboek,	een	
bron	die	ik	regelmatig	
raadpleeg

joannes  
Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment:	
De	aansluiting	van	Jan-
Joost	van	Rijsbergen
Mooiste deal: De	meeste	
deals	die	wij	doen	zijn	
mooi.	Wij	zouden	deals	
tekortdoen,	door	er	
eentje	als	mooiste	aan	
te	wijzen
Beste bijeenkomst: 
Ons	kantoor-
verjaardagsfeestje	in	
The	Dylan	net	voor	de	
sluiting	van	de	horeca	
corona: Ongelooflijk	
hoe	dit	virus	de	wereld	
in	een	greep	houdt.	
Het	werkt	aan	de	ene	
kant	verlammend	en	
brengt	aan	de	andere	
kant	zaken	naar	
boven	waar	hopelijk	
nu	ook	urgentie	wordt	
gegeven.	Bijvoorbeeld	
op	het		gebied	van	
duurzaamheid
Wie heeft je geïnspireerd: 
Marcus	Aurelius,	een	
oude	Romein	en	stoïcijn	
met	nog	steeds	actuele	
opvattingen	die	hij	
bondig	formuleert,	zoals:	
“Je	hebt	macht	over	
je	geest,	niet	over	de	
gebeurtenissen	buiten	
jou.	Besef	dit	en	je	zult	
kracht	vinden.”		Of:	
“Wees	tevreden	met	wat	
je	bent.”
top 3-projecten: Cliënten	
helpen	bij	hun	projecten,	
onboarden	van	Jan-
Joost	en	inrichten	van	
thuiskantoor
Welke app het meest 
gebruikt:	Teams,	Zoom,	
WhatsApp	
Beste zakenboek:	De	
Bedrijfscultuur-code	
van	Daniel	Coyle.	
Het	belang	van	een	
sterke	bedrijfscultuur	
voor	succesvolle	
ondernemingen

Persoonlijke 
terugblik	
Mooiste moment: 
Het	besef	hoe	mooi	
Nederland	eigenlijk	is.	
Door	meer	tijd	thuis	
en	in	eigen	stad	enorm	
genoten	van	mooie	
natuur,	vogels,	de	stilte	
en	blauwe	lucht
sportieve hoogtepunt: Een	
paar	mooie	fietstochten	
gemaakt
topserie netflix: Mag	
graag	een	spannende	
misdaad	serie	uit	de	
Nordics	kijken.
Beste boek:	De	jonge	
Rembrandt	van	Onno	
Blom.	Moet	de	tijd	nog	
vinden	het	uit	te	lezen
Beste tv-programma: 
Kijk	weinig	tot	geen	tv	
anders	dan	nieuws	en	
persconferenties	van	de	
regering
Vakantie:	Frankrijk	en	
Engeland
corona: Je	niet	laten	
verlammen	door	het	
virus	en	meebewegen	
met	de	dynamiek	
Richten	op	kansen	
en	wat	wel	mogelijk	is	
ondanks	de	beperkingen
Meest gelachen:	Om	mijn	
jongste	dochter	(4)	
en	zoon	(7)	–	hoe	zij	
met	elkaar	en	met	ons	
vol	inlevingsvermogen	
spelen	en	praten
Wat maakte de meeste 
indruk: De	wereldwijde	
lockdown	en	wanhopige	
pogingen	een	virus	
onder	controle	te	krijgen	
en	ook	de	weerstand	
van	een	deel	van	de	
mensheid	daartegen

Zakelijke 
vooruitblik 2021	
1 Wat zijn jouw plannen 
voor 2021? Met daarin: 
Wat wil bereiken? en 
hoe ga je dat doen? 
Meer	financieringen	

van	duurzame	
projecten.	Verdere	
bloei	van	kantoor.	Ons	
netwerk	van	de	juiste	
zakenpartners	verder	
uitbreiden	en	verdiepen
2 Grootste uitdaging? Het	
helpen	van	onze	cliënten	
die	het	door	de	huidige	
omstandigheden	moeilijk	
hebben	
3 Wat staat in elk geval op 
de planning? Ondanks	
het	tijdelijke	nieuwe	
normaal,	toch	goed	en	
persoonlijk	contact	
houden	met	onze	
relaties
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?	Ik	hoop	
dat	ik	dit	jaar	wel	weer	
zakelijke	reizen	kan	
maken.	Zou	heel	graag	
weer	eens	naar	Londen	
gaan

Persoonlijke 
vooruitblik 2021	
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? (Bijv. gezonder 
leven, eten & drinken, 
sport) Meer	sporten,	
letten	op	de	gezondheid	
en	wel	blijven	genieten	
van	het	leven!	Dat	
is	eigenlijk	niet	echt	
anders	dan	andere	jaren
2 Wat staat absoluut in je 
agenda?	Vakantie	met	
gezin!
3 Goed voornemen? Meer	
aandacht	voor	het	
omschakelen	van	werk	
en	privé.	Is	lastiger	door	
meer	thuiswerken
4 Waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken?	
Aandacht	aan	familie	en	
vrienden	
 Waaraan minder? 
Negativiteit	en	zaken	
buiten	mijn	invloedsfeer

Persoonlijke  
terugblik	
Mooiste moment: Lunch	
met	vrienden	deze	
zomer,	die	hun	vakantie	
afsloten	met	een	
citytrip	vlak	bij	onze	
vakantielocatie	
sportieve hoogtepunt: 
Hardlopen	tijdens	de	
vakantie	op	onbekend	
terrein
topserie netflix:	Ik	heb	
nog	een	platenspeler	en	
heb	zo	veel	(oude)	lp’s	
te	beluisteren	dat	ik	nog	
niet	aan	Netflix	toekom
Beste boek:	Dit	jaar	las	
ik	Heere	Heeresma	/	
een	jongen	uit	plan	Zuid	
’38–’46,	een	prachtig	
boek	over	zijn	jeugd	in	
de	oorlogsjaren
Beste tv-programma: De	
Kennis	van	Nu,	een	
wetenschapsprogramma	
met	uiteenlopende	
onderwerpen
Vakantie: Voeren	/	Fouron
corona:	Chaos	en	
verdriet,	maar	ook	rust	
en	bezinning
Meest gelachen:	Ik	moet	
bijna	dagelijks	grinniken	
om	Fokke	&	Sukke	op	
de	achterpagina	van	de	
krant
Wat maakte de meeste 
indruk:	De	lockdown	
verstilde	de	wereld,	
maar	versterkte	ook	
haar	schoonheid

Zakelijke  
vooruitblik 2021	
1 Wat zijn jouw plannen 
voor 2021? Met daarin: 
Wat wil bereiken? en 
hoe ga je dat doen? Bij	
Bond	een	stabiele	
klantenbasis	opbouwen	
door	de	banden	met	
langetermijnrelaties	
verder	te	verdiepen
2 Grootste uitdaging?	De	
invloed	van	geopolitieke	
spanningen	op	onze	
lokale	markten
3 Wat staat in elk 

geval op de planning? 
Trainingen	aan	klanten	
en	adviseurs	over	
vastgoedfinanciering
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Na	twintig	jaar	bij	
grote	Angelsaksische	
advocatenkantoren	te	
hebben	gewerkt,	zal	
weinig	hetzelfde	zijn	bij	
Bond	Advocaten

Persoonlijke 
vooruitblik 2021	
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? (Bijv. gezonder 
leven, eten & drinken, 
sport):	Ik	hoop	weer	meer	
tijd	met	vrienden	en	
familie	door	te	kunnen	
brengen
2 Wat staat absoluut in je 
agenda?	Als	het	weer	
kan,	Pasen	vieren	met	
een	aantal	bevriende	
families	
3 Goed voornemen? De	
natuur	in!
4 Waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
Waaraan minder?	Na	de	
diverse	sluitingen	en	
afzeggingen	vanwege	de	
coronapandemie	hoop	
ik	op	een	inhaalslag	
op	cultureel	vlak:	meer	
kunst,	toneel	en	muziek	

We get 
the 
deal 
done

We kiezen 
steeds 

de beste 
professionals 

voor elke 
deal


