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Violet Acar 
Violet heeft in 2012 haar master privaatrecht aan de Vrije 
Universiteit afgerond en is vervolgens haar carrière 
begonnen op de vastgoedafdeling van DVDW 
Advocaten. 

Sinds 2016 is zij verbonden aan Straatman Koster 
advocaten, waar zij in 2021 als partner is benoemd. 
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Expertises: 
 

Violet Acar is gespecialiseerd in het huurrecht en het aan het vastgoed verbonden 
verbintenissenrecht, waaronder koop- en verkoop. 

Violet adviseert en procedeert over huurrechtelijke onderwerpen zoals 
herontwikkelingen en renovaties, huurbeëindigingen, gebreken, 
huurprijsaanpassingsprocedures en ontruimingsbescherming. Ook helpt ze bij het 
opstellen en uitonderhandelen van (tijdelijke) huurovereenkomsten. Zij is zowel 
gespecialiseerd in huurrecht bedrijfsruimten (290 en 230a) als huurrecht 
woonruimten. 

Daarnaast staat zij cliënten bij, bij het opstellen en uitonderhandelen van 
koopovereenkomsten en ontwikkelingsovereenkomsten, waaronder voor 
kantoorruimten, logistieke centra, fabrieken en zorgvastgoed. Violet treedt onder 
meer op voor beleggers, ontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, retailers 
en adviseurs. 

In 2018 heeft Violet de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht 
Advocaten cum laude afgerond. Violet publiceert geregeld artikelen, waaronder in 
het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) en Tijdschrift voor Huurrecht 
Bedrijfsruimte (TvHB) en geeft geregeld cursussen. Vanaf 2022 is zij redacteur van 
het tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP). 



 

 
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten is zij 
geregistreerd voor de rechtsgebieden: 

• huurrecht 
• verbintenissenrecht 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen 
van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op 
ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 
 

Enkele publicaties: 
 

• De doorstart na faillissement via een indeplaatsstelling, HIP 2020/113. 
• Actualiteiten, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, 2020 nr. 2 
• Het kraakverbod: een uitgehold verbod? Tijdschrift voor Huurrecht 

Bedrijfsruimte, 2019 nr. 5. Which article is included in the letter to the House of 
Representatives as reaction on a report of the Senate regarding the 
enforcement of the squatting ban. Rijksoverheid, 18 maart 2021. 

• Voor welke schade van de verhuurder is de aannemer bij fouten aansprakelijk?, 
Omgevingsweb, 17 januari 2019. 

 
Contact 
Mobiel: +31 6 51 84 53 59 

E-mail: violet.acar@straatmankoster.nl 

Kantoor: +31 10 24 00 447 
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