Désirée Wolfhagen
Geboortedatum: 2 juni 1970 Geboorteplaats: Geleen
Nationaliteit: Nederlandse

Academische opleiding
Universiteit van Maastricht/Maastricht University
Rechtsgeleerdheid

sept. ‘91 – sep.‘96

University of East Anglia (UEA) in Norwich (UK)
Faculty of Law (Erasmus Programm)

sept. ’95 – febr. ‘96

Werkervaring
Advocaat/Oprichter, Wolfhagen Advocatuur te Breda
Vanuit dezelfde praktijk mijn werkzaamheden alleen voortgezet, eerst in de vorm van een
eenmanszaak en vanaf 1 januari 2019 in de vorm van een besloten vennootschap.
Ultiem genieten van de voordelen die een eigen advocatenkantoor biedt:
totale vrijheid om de doelstellingen (laagdrempelig, persoonlijk contact, flexibiliteit en het leveren
van hoogwaardig juridische dienstverlening) daadwerkelijk te kunnen realiseren.

apr. 2017 – heden

Advocaat/Partner/Oprichter, Pink Advocaten te Oosterhout
Dit advocatenkantoor heb ik samen met een compagnon opgericht.
De praktijk was vergelijkbaar met de praktijk bij Rassers Advocaten.

okt. 2015 –apr. 2017

Advocaat, Rassers Advocaten te Breda
jun. ’00 – okt. 2015
Gedurende mijn loopbaan bij Rassers Advocaten was ik werkzaam
binnen de handelsrechtpraktijk (disputen tussen handelspartners en het adviseren en opstellen
van juridische documenten ten behoeve van handelspartners) en ondernemingsrechtpraktijk (disputen
tussen/aangaande personen/organen binnen een onderneming en/of het adviseren en opstellen van
juridische documenten ten behoeve van een onderneming). Vanwege mijn talenkennis heb ik bij
Rassers ook veel zaken behandeld met internationale aspecten. De laatste jaren bij Rassers Advocaten
heb ik voorts de huurrechtsectie opgezet.
Advocaat-stagiaire, Van der Reijden, Pfeil en Van der Heijden (thans Themis) te Maastricht
jun. ’97 – jun. ‘00
Na mijn werkzaamheden als overheidsjurist besloot ik de advocatuur in te gaan. Ik heb
bij dit kantoor mijn beroepsopleiding Advocatuur alsmede de voortgezette advocaat-stagiaire opleiding
doorlopen en ben voornamelijk werkzaam geweest in de algemene praktijk, waardoor ik
een goed fundament heb gelegd voor verdere specialisaties.
Overheidsjurist, Westrom te Roermond
Binnen Westrom was ik verantwoordelijk voor het opstellen van bestuursrechtelijke beschikkingen
in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW, thans vervangen door de Participatiewet).

okt. ’96 – jun. ‘97

Nevenactiviteiten
Vertrouwenspersoon Jonge Balie Breda Zeeland-West-Brabant
Bestuurslid Stichting Alumnikring West-Brabant van de Universiteit Maastricht
(niet-uitvoerend) Bestuurslid SOFA B.V. te Roosendaal
Voorzitter Stichting Media 4 U te Etten-Leur

medio ’08 – heden
april ’05- jan. ‘19
jan. ’16 – jan. ’17
mei ’17-juli ‘18

Overige informatie
Talenkennis:

Nederlands:
Duits:
Engels:
Frans:

in woord en geschrift uitstekend
in woord en geschrift uitstekend
in woord en geschrift goed
in woord en geschrift goed

Hobby’s en interesses
___________________________________________________________________________________________________
Paardrijden, skiën, snowboarden, schaatsen, golfen, lezen, reizen (ultieme droom: ooit backpackend de wereld over reizen)
en alles waarvan de adrenaline omhoog schiet

