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Na mijn rechtenstudie ben ik in 1997 beedigd als advocaat en procureur
(procesadvocaat). Sinds februari 2002 heb ik mijn eigen kantoor. Ik heb een
commerciele praktijk waarin de nadruk ligt op het familierecht (echtscheiding,
gezag, omgang, alimentatie en verdeling/verrekening). Ik heb in 2010 mijn
specialisatie afgerond bij de specialisatievereniging vFAS / IMFO. Tevens ben ik
opgeleid tot mediator/scheidingsbemiddelaar. Van oudsher sta ik veel ondernemers
bij op het gebied van het proces-, arbeids- en verbintenissenrecht. Ik ben trots op
mijnkantoor. Hoewel ik de enige advocaat ben, staat er een professioneel team voor
U klaar. Wij maken samen een plan van aanpak.

De kosten

Mijn uurtarief is € 200,- excl. BTW en 5% kantoorkosten. De betalingstermijn is

maximaal 14 dagen. Ik factureer maandelijks en voor aanvang van het dossier

(voorschotnota). Na deze termijn heb ik het recht het dossier direct op te schorten/

stil te leggen en om kosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Ik houd keurig

de tijd bij in blokken van 6 minuten.

Bijkomende kosten kunnen bestaan uit het griffiegeld. Dat moet tijdig (binnen vier

weken) worden betaald aan het gerecht als er een procedure loopt. Deze kosten

worden een op een aan U in rekening gebracht zodra wij de rekening van het gerecht

hebben ontvangen, zie www.rechtspraak.nl voor de hoogte van de bedragen.

De wet schrijft soms voor dat er derden moeten worden ingeschakeld. Meestal is dat

een deurwaarder die stukken officieel betekent. Ook deze kosten worden een op een,
zonder opslag, doorbelast in voorkomende gevallen. Datzelfde geldt voor de vereiste

uittreksels (o.a. kadaster, KvK, gemeente). In geval van een procedure kan de reenter
een proceskostenveroordeling uitspreken.

De Raad voor Rechtsbijstand en/of rechtsbij standsverzekering

Afhankelijk van uw leefsituatie, verzamelinkomen (zie IB-aangifte) en vermogen
komt U mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij beoordelen
aan de hand van uw aangifte IB (van twee jaar geleden) of U voor subsidie in

aanmerking komt. Ik kan deze aanvraag voor U indienen als uw verzamelinkomen

beneden de grenzen blijft zoals vermeld op www.rvr.org. U betaalt dan in beginsel
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slechts de eigen bijdrage, zoals daar vermeld. Het dossier wordt pas geopend zodra
de eigen bijdrage is voldaan. Afhankelijk van het resultaat kan een toevoeging
achteraf alsnog worden ingetrokken. U betaalt dan met terugwerkende kracht de
advocaatkosten zelf. Dat intrekken gebeurd ook wel eens als er onjuiste informatie
wordt verstrekt. Op de website van de Raad vindt U ook informatie over de
peiljaarverlegging, als uw inkomen/vermogen in dit kalenderjaar sterk afwijkt van
het verzamelinkomen van twee jaar geleden.

Als U mij verzoektde aanvraag in te dienenverklaar ik namens U en U dus aan mij:

- dat de Raad uw gegevens mag opvragen/controleren bij de belastingdienst en deze

mag controleren.

- dat de Raad de inschrijving in het GBA controleert.

- dat de Raad in geval van onjuiste gegevens/verzwijging het recht heeft tot

intrekking en zelfs strafvervolging.

- dat in geval er een resultaatsbeoordeling of voorlopige beoordeling plaatsvindt de

eigen bijdrage kan worden gewijzigd en de toevoeging zelfs geheel kan worden

ingetrokken. Mijn ervaring is dat dit jaren later nog kan gebeuren.

- dat U een recht op proceskostenveroordeling voor wat de advocaatkosten betreft

aan hen overdraagt.

De Orde van Advocaten verplicht mij U er op voorhand op te wijzen dat U mijn

kosten eveneens kunt uitsparen indien U een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Aansprakelijkheid

Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat mijn

beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert (vermeerderd met mijneigen risico).

Bereikbaarheid

Wij zijn geopend tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00
uur. Mocht ik persoonlijk telefonisch niet bereikbaar zijn, bijvoorbeeld als ik een
zitting of een bespreking heb want goed werk heeft tijd nodig, kunt U mij een mail
sturen. Het secretariaat kan met U ook een telefonische afspraak inplannen. Buiten
kantooruren staat de telefoon doorgeschakeld naar een externe antwoorddienst.
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Eventuele post kunt U afgeven of naar mijn postbus versturen. Ik werk veel per e-
mail.De ervaring leert dat een efficiente manier is van communicatie.

Voorkomen onnodige kosten

U kunt onnodige kosten voorkomen door mij vooraf goed te informeren en altijd alle
informatie tijdig en gestructureerd aan te leveren. Dat kunt U het beste doen door
vooraf alle feiten chronologisch op een rij te zetten en te nummeren en dan per feit

het bewijsstuk bij te voegen. De ervaring leert dat U ook veel onnodige kosten kunt
voorkomen door eventuele emoties niet de overhand te laten nemen. Anders kan het

gebeuren dat verkeerde beslissingen worden genomen of proceskansen worden

overschat.

Procederen

Mocht U een procedure overwegen of daarin betrokken raken, wil ik om

misverstanden te voorkomen graag vooraf samen met U een inschatting maken van

de zekere kosten en de zekere risico's en de op voorhand vaak onzekere baten. Een

procedure duurt vaak langer dan clienten denken en ik maak vaak mee dat clienten

ondanks mijn waarschuwingen hun kansen te hoog inschatten. Gelijk hebben staat

nog niet gelijk aan gelijk krijgen. Dat is mede afhankelijk van factoren, die men niet

in de hand heeft. Bijvoorbeeld welke rechter de zaak beoordeelt, welke

bewijsstukken voor handen zijn etc. en slechts in zeer geringe mate beinvloedbaar.

Klachtenregeling

Op grond van art. 6.28 van de verordening op de advocatuur voorziet mijn kantoor
in een klachtenregeling. Ik heb er natuurlijk belangbij dat mijn clienten tevreden zijn
en blijven. Wel beschouw ik het als mijn taak als advocaatom U vooraf te wijzen op
bepaalde risico's en kosten. De ervaring leert dat ook indien er alles wordt gedaan
om de kosten in de hand te houden er soms onverwachte ontwikkelingen zijn in een
dossier. Ik ga ervan uit dat als U over de uitvoering van de overeenkomst, de
kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van een declarable vragen of zelfs
bezwaren heeft, U die tijdig (schriftelijk) aan mij kenbaar maakt. Ik handel die dan

binnen een redelijke termijn (vier weken) op constructieve wijze af overeenkomstig
de doelstellingen van de klachtenregeling. Mocht U ook niet tevreden zijn met de
afhandeling, dan is uiteindelijk de rechter die bindend uitspraak kan doen. In
voorkomende gevallen kunnen wij de geschillencommissie inschakelen maar alleen
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als wij op dat moment daar allebei voor zouden kiezen. Ik neem datUhetniet zover
laat komen en van tevoren reeds in een persoonlijk gesprek om uitleg heeft

gevraagd.
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