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Over Taco de Lange

Duits

Taco de Lange is partner en notaris bij AKD. Hij is gespecialiseerd in vastgoed en
gebiedsontwikkeling. Taco adviseert nationale en internationale cliënten bij
transacties, joint ventures, transformatieprojecten, infrastructuur,
financieringen, risicoanalyses en juridische vormgeving. Daarnaast richt hij zich
op logistiek vastgoed en hotels/leisure.

Frans

Taco treedt op voor toonaangevende internationale en nationale institutionele
beleggers, financiers, woningcorporaties, overheden, gebieds- en
projectontwikkelaars, sovereign wealth funds en familie(investerings)bedrijven.
Zijn cliënten waarderen zijn buitengewone onderhandelingsvaardigheden, zijn
gedegen vastgoedkennis en commerciële houding. Volgens Chambers: ‘Cliënts
identify Taco de Lange as a standout notary: ‘He's our legal conscience, I
wouldn't do anything without him knowing’, said one.’ De Legal 500 schreef:
‘Taco de Lange demonstrates excellent negotiating skills’ en: ‘technically and
commercially strong’.
Taco is lid van diverse belangen- en/of vakorganisaties zoals de Dutch Green
Building Counsil en de danktank voor een 3D Kadaster. Daarnaast is hij
betrokken bij het innovatieve Madaster. Ook doceert Taco over onder andere
erfpacht en opstalrecht aan de Amsterdam School of Real Estate. Bovendien is
hij redacteur bij twee toonaangevende tijdschriften en vaste auteur van een
derde tijdschrift.
Ook staat Taco hoog in diverse toonaangevende internationale en nationale
listings. Hij won bijvoorbeeld de global award ‘Thought Leader Real Estate’, een
eer die in het betreffende jaar maar 18 andere vastgoedjuristen wereldwijd
hadden. In het juryrapport hierover: ‘They are worthy of special mention owing
not only to their vast expertise and experience advising on some of the world's
most significant and cutting-edge legal matters, but also their ability to innovate,
inspire, and go above and beyond to deliver for their clients.’
Ook zeggen experts: ‘Taco de Lange possesses an “impressive breadth of
knowledge across real estate law” and forms “strong partnerships with clients”
who appreciate his “astute mind and calm demeanour”. Chambers Europe
schreef bovendien: ‘Taco de Lange has extensive experience as a notary in
handling real estate financing, joint venture transactions and infrastructure
projects. Sources say: “He knows his stuff. I have a pleasant relationship with
him, and he's good at what he does.”
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