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Arcagna heeft per 1 januari 2021 Hendrik van Veen benoemd tot partner.

Hendrik, 35 jaar oud, is sinds 2009 als belastingadviseur werkzaam en vanaf 2014 bij
Arcagna. Hij heeft een brede praktijk en is gespecialiseerd in de structurering van
onroerend goed en (internationale) familievermogens. Hendrik streeft hierbij naar
praktische, werkbare en exibele oplossingen.
Arnold van der Smeede, oprichter van Arcagna: ‘We zijn verheugd dat Hendrik toetreedt
als partner en jong bloed toevoegt aan de bestaande partner groep. Hendrik heeft
toewijding en creativiteit laten zien wat zeer wordt gewaardeerd door ons en onze
cliënten.’
Hendrik: ‘ik ben trots om toe te treden als partner van deze mooie organisatie. Ik kijk
ernaar uit om samen met het team aan de verdere groei en ontwikkeling van Arcagna
bij te dragen.’

Contactgegevens Hendrik van Veen
Museumplein 5E & F
1071 DJ Amsterdam
T: +31 (0)20 305 0850
E: hendrik.vanveen@arcagna.com
***

Over Arcagna
Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde
fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private
clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale
en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy.
Meer informatie
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