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Onze Onderscheidingen
Wij zijn trots op de erkenningen die ons kantoor en advocaten hebben gekregen.
Hausfeld behoord tot de top toonaangevende advocatenkantoren van eisers ter wereld, geroemd om haar vermogen om
complexe geschillen te vervolgen en op te lossen namens bedrijven en klanten op het gebied van antitrust/mededinging,
financiële dienstverlening, sport en entertainment, milieuvraagstukken, massale onrechtmatige daden, bescherming van
consumenten, en mensenrechten, vaak met een internationale dimensie, waarbij miljarden dollars wordt terughaald voor
de partijen die zij vertegenwoordigd. Weinig zo niet geen wereldwijde advocatenkantoren hebben meer collectieve of
individuele schadehandelingen gevoerd namens bedrijven en individuen die schade hebben geleden door
mededingingsbeperkend gedrag dan Hausfeld. Het advocatenkantoor heeft individuele-, collectieve- en groepsgedingen
gevoerd over zaken met betrekking tot prijsafspraken, het manipuleren van prijzen, het monopoliseren, koppelverkoop en
bundeling, en heeft ervaring in een groot aantal verschillende industrieën, waaronder de automobielsector, de banksector,
de chemische industrie, de bouwsector, de verwerkende industrie, de energiesector, financiële dienstverlening, de
levensmiddelen en drankensector, de gezondheidszorg, mijnbouw en metalen, de farmaceutische industrie en
levenswetenschappen, de detailhandel, sport en entertainment, technologie, en transport. Hausfelds talrijke successen
worden vaak genoemd in de juridische media variërend van The Legal 500, Lexology, Lawdragon, Financial Times,
Chambers & Partners, American Lawyer, Benchmark Plaintiff, National Law Journal, Law360, Diversity Journal, Global
Competition Review en MLex o.a.
Hausfeld is met name het enige advocatenkantoor van eisers dat de afgelopen vier jaar door zowel The Legal 500 als
Chambers & Partners als eersteklas privé handhaver van antitrust-/mededingingswetgeving wordt genoemd in zowel de
Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrjk. Tevens werd Hausfeld een "Leading Firm" in Duitsland genoemd door The
Legal 500 Deutschland.

June 16, 2020

The Legal 500
For the 11th year in a row, The Legal 500 United States has ranked Hausfeld as
a Tier 1 firm in its Antitrust - Civil Litigation/Class Actions: Plaintiff category.

January 31, 2020

The Legal 500
The new edition of The Legal 500 Germany ranked Hausfeld in the top tier for
competition litigation and continues to rank it in Tier 5 for competition law.

October 16, 2019

Who’s Who Legal
At the 2019 WWL Awards ceremony, held in London on 16 May, Hausfeld was
awarded the Competition Plaintiffs Firm of the Year Award. This follows from last year’s award as Global Firm of the
Year in the same category.

October 15, 2019

Chambers & Partners
In its 2020 edition, leading legal directory, Chambers UK continues to identify
Hausfeld’s undisputed reputation as claimant litigators in both competition law and banking disputes.

October 15, 2019

The Legal 500
The Legal 500 UK continues to recognise Hausfeld as a leading law firm for
dispute resolution. Ranked in three practice areas; Competition Litigation, Commercial Litigation and Banking
Litigation: Investment and Retail, Hausfeld is recognised for its ‘pioneering work’ and ‘amazing team’ who possess 'hardto-beat' expertise.

June 4, 2019

The Legal 500
For an uninterrupted 10th year, The Legal 500 ranks Hausfeld as a tier 1 firm in
its Antitrust - Civil Litigation/Class Actions: Plaintiff category in the United States.
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