
 

 

Curriculum Vitae 
van 

Cindy van Liempdt 

_____________________________________________________________ 

 

Personalia 

 

Naam:   Van Liempdt-Maris 

Voornamen:   Cindy Patricia 

Adres:    Rijksweg 38 

1412 BB Naarden 

Geboortedatum:  18-11-1974 

Burgerlijke Staat: Gehuwd 

_____________________________________________________________ 

 

Opleidingen 

 

 

2006-2007  Grotius Academie in Nijmegen (Onroerend Goed) Cum Laude 

 

2001-2004  Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen 

 

1995-2000  Universiteit Utrecht 

    Notarieel recht 

 

_____________________________________________________________ 

 

Werkervaring 

 

januari 2013-heden Clifford Chance LLP te Amsterdam (Corporate) 

   

   Functie: senior kandidaat-notaris en Professional Support Lawyer 

 

   het adviseren bij splitsingen, fusies en overnames, het opzetten 

dan wel wijzigen van structuren, opstellen van akten en andere 

relevante documenten op het gebied van corporate en real estate 

(van hypotheken tot het registreren van netwerken en van advi-

sering tot het doen van onderzoek (due diligence), het bijhouden 

van ontwikkelingen in relevante wetgeving, het up-to-date hou-

den van de modellen (via ContractExpress-programma), het op-

stellen van memo’s, notities en stappenplannen (voor intern en 

extern gebruik), het inhoudelijk verzorgen van cursussen (intern) 

voor advocaten, fiscalisten en (kandidaat-)notarissen, begeleiden 

van stagiaires en medewerkers. 

 

februari 2007-  

januari 2013   Simmons & Simmons LLP te Amsterdam (CoComm) 

 

Functie: kandidaat-notaris 

  



 

 

   adviseren banken en andere financiële instellingen bij verstrek-

ken van financieringen, vestigen zekerheidsrechten (hypotheken 

en pandrechten), advisering en begeleiding (internationale) 

schepentransacties, bijzondere vastgoedtransacties (met name 

advisering), (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, bege-

leiden fusie(s) en rebranding-project Fortis-ABN AMRO Bank 

N.V., aandelenoverdrachten, escrowovereenkomsten, notary let-

ters, company secretary voor internationale concerns met vesti-

gingen in Nederland, begeleiden junior kandidaat-notarissen en 

regelmatig waargenomen 

 

2003- januari 2007  CMS Derks Star Busmann te Utrecht  

(Commercieel onroerend goed) 

     

Functie: kandidaat-notaris 

    

    transporten, splitsingen kantoren/parkeergarages, executieveilin-

gen voorbereiden en begeleiden, advisering banken en grote en 

kleinere projectontwikkelaars, vestiging zakelijke rechten en ge-

middeld 1 dag per week waargenomen 

 

2000 juni- 

2003    CMS Derks Star Busmann te Utrecht (Vennootschapsrecht) 

     

Functie: kandidaat-notaris 

 

oprichting vennootschappen, aandelenoverdrachten en uitgiften, 

fusies 

 

 

Publicaties 

 

2014-heden KanoColumn Notariaat Magazine 

2013 V&O, Oneffenheden in de belet- of ontstentenisregeling bij de BV en de 

NV, 2013/nr. 3 

2006  WPNR, Kwalitatieve verplichtingen 

2000-2007 verschillende publicaties in het blad De Controller en een door CMS 

Derks Star Busmann uitgegeven maandblad 

______________________________________________________________ 

 

Nevenactiviteiten 

 

- Lidmaatschap Ladies Circle 't Gooi 

 

- bij CMS en bij Simmons & Simmons lid geweest van de student-stagecommissie en 

bij Simmons & Simmons van de sollicitatiecommissie 

 

- bij Simmons & Simmons ben ik veelvuldig betrokken bij functioneringsgesprekken van 

secretaresses en junior kandidaat-notarissen 

 



 

 

_____________________________________________________________ 

 

Overige interesses 

 

Koken, golfen, tennissen, duiken, schrijven 


