
Angela Minderhoud 
Angela is in 2005 afgestudeerd als fiscaal econoom aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2006 heeft zij aan 
de Florida State University gestudeerd en in 2007 haar 
studie Nederlands recht afgerond aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.  

Sinds 1 maart 2014 is zij als advocaat aan Straatman 
Koster advocaten verbonden en met ingang van 1 januari 
2018 als partner Bouw en Vastgoed.  

Straatman Koster advocaten 

Praktijkgebieden 

Expertise: 

Angela is gespecialiseerd in het adviseren en oplossen van (dreigende) 
geschillen en het opstellen en beoordelen van contracten op het gebied van 
bouw- en vastgoedrecht (vastgoed / industrie / infra / (wind)energie / water). 
Angela heeft onder meer ervaring met:  

- Contractonderhandelingen;
- Geschillen (o.a. afgebroken onderhandelingen, meer- en minderwerk,

ontwerp, vertraging en verstoring, boetes en garantiegeschillen);
- UAV, UAV-GC, DNR, D&C, DBFMO, FIDIC;
- Opstellen en uitleg van overeenkomsten, wanprestatie, schadevergoeding

(o.a. koop-/aannemings-/ adviseursovereenkomsten);
- Conservatoir en executoriaal beslag;
- Building information modelling / BIM.

Angela is werkzaam voor grote ontwikkelaars, aannemers, investeerders, 
banken, industriële bedrijven, gemeentes, woningcorporaties, architecten, 
constructeurs, ingenieursbureaus en andere adviseurs. Zij staat hen geregeld 
bij in procedures voor de rechtbank, het gerechtshof, de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw of het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Angela is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A). 

Bouw en vastgoed 



Contact 
Mobiel: +31 6 42 73 12 17 

E-mail: a.minderhoud@straatmankoster.nl

Kantoor: +31 10 24 00 447

Angela is al drie jaar op een rij door internationaal onderzoeksbureau Legal500 
uitgeroepen tot Next Generation Partner, practice area Construction Netherlands. 
Het bouwrechtteam van Straatman Koster advocaten waartoe zij behoort is door 
Legal500 geranked in Tier 1 en behoort daarmee tot de 6 beste bouwrechtkantoren 
van Nederland. Cliënten zeggen over Angela en het bouwrechtteam: 

• ‘Proactive approach, nice and helpful team, with broad knowledge and high
capabilities’

• ‘Angela Minderhoud is really involved and engaged, and always available’.
• ‘Clear and transparent communication’.
• ‘Angela Minderhoud stands out in in her knowledge of construction law and her

way of communicating in and outside court is helpful to a come to a solution’.
• ‘Friendly on a personal basis and firm on the case’.
• ‘Angela Minderhoud is pleasant to work with and goes the extra mile for the

client’.
• ‘The firm has a strong practice in the field of construction- and real estate-related

dispute resolution’.

Angela heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten 
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:  

• Vastgoedrecht (Bouwrecht)

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.  




