
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

De advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI. 

Klachtenregeling 

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voorafgaand aan de 

indiening van uw klacht dient u uw klacht voor te leggen aan de advocaat zelf. Mocht dit niet 

tot het gewenste resultaat leiden dan kunt uw klacht schriftelijk richten aan de 

klachtenfunctionaris van het kantoor, mr P.C. Kaiser. Mocht dit ook niet tot het gewenste 

resultaat leiden dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Deken van de Haagse Orde van 

Advocaten. 

Bewaartermijnen 

Uw dossiers worden elektronisch gearchiveerd. Dossiers worden 5 jaar bewaard, 

administraties 7 jaar. Originele beschikkingen, vonnissen en vaststellingsovereenkomsten 

worden na afloop van de zaak aan de cliënt toegezonden c.q. overhandigd. Cliënten dienen 

deze goed te bewaren. Een kopie van het origineel kan aan de Rechtbank worden gevraagd 

die de beschikking c.q. het vonnis heeft gegeven. 

Indien de advocaat optreedt voor meerdere personen, bijvoorbeeld in het geval van een 

echtscheidingsbemiddeling, dient het ophalen van de stukken te gebeuren in overleg met de 

andere cliënt. 

 

Wat zijn de kosten? 

Tijdens het eerste gesprek zullen de kosten van de dienstverlening met u worden besproken. 

Het kantoor verleent ook rechtsbijstand aan cliënten die in aanmerking komen voor 

gefinancierde rechtsbijstand omdat zij onvoldoende inkomsten hebben om de kosten zelf 

volledig te dragen. De inkomensgrenzen vindt u hier. 

Gefinancierde rechtsbijstand 

Als u voldoet aan de normen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal voor u een aanvraag 

worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u hier klikt, kunt u op de website van 

de Raad voor Rechtsbijstand zien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. 

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw inkomen in het peiljaar, gelegen twee jaar voor 

de datum van de aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand legt bij toewijzing van het verzoek 

een eigen bijdrage op, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en uw gezinssituatie. 

Als uw inkomen in het jaar van de aanvraag aanzienlijk afwijkt van het inkomen in het 

peiljaar, kunt u zelf een aanvraag voor peiljaarverlegging doen. In dat geval zal rekening 

gehouden worden met het gewijzigde inkomen. Het aanvraagformulier vindt u hier. De 

toelichting op het aanvraagformulier vindt u hier. 

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen
http://www.rvr.org/
https://www.rechtsbijstand.nl/binaries/content/assets/rechtsbijstand/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/formulier-peiljaarverlegging_2018_def.pdf
https://www.rechtsbijstand.nl/binaries/content/assets/rechtsbijstand/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/toelichtingpeiljaar_2018_def.pdf


Aan een slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt door de Raad voor 

Rechtsbijstand in een strafzaak geen eigen bijdrage opgelegd. 

 

Rechtsbijstand in betalende zaken 

Het uurtarief bedraagt € 185,- per uur en bij spoedeisende zaken is dit € 200,- per uur. De 

afspraken worden overeengekomen en vastgelegd in een intakeformulier dat door cliënt en 

advocaat wordt ondertekend. 

U dient er rekening mee te houden dat niet alleen de contacturen in rekening worden gebracht, 

maar ook de tijd die de advocaat besteedt aan correspondentie, reistijd, het opstellen van 

stukken etc.. 

Over het honorarium wordt een opslag van 5% in rekening gebracht voor kantoorkosten 

alsmede 21% BTW. 

Bijkomende kosten 

Met name in zaken waarin een procedure wordt gevoerd bij een rechtelijke instantie dient u 

rekening te houden met bijkomende kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en 

legeskosten. Kosten voor het inschakelen van een deskundige zullen steeds gemaakt worden 

in onderling overleg en met uw toestemming. Voor nadere informatie over de hoogte van het 

griffierecht klikt u hier. 

Nuttige links 

Voor informatie over de rechtspraak in Nederland en over de hoogte van de griffierechten 

gaat u naar rechtspraak.nl. Op deze website vindt u ook het centraal insolventieregister met de 

gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsanering van natuurlijke 

personen. 

Alle advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op 

advocatenorde.nl. vindt u veel algemene informatie. Ook kunt u hier zoeken naar een 

advocaat op een specifiek rechtsgebied. 

Informatie over scheiden en alle gevolgen daarvan is te vinden op de website verder-online.nl. 

Voor gefinancierde rechtsbijstand en het formulier peiljaarverlegging kunt u terecht op 

rvr.org. 

De volledige tekst van een wet of een regeling vindt u op overheid.nl. Ook kunt u op deze 

website terecht voor informatie over vergunningen en voor adressen van overheidsinstanties. 

Op juridischloket.nl staat veel consumenteninformatie op het gebied van het arbeidsrecht, het 

consumentenrecht, het familierecht en over uitkeringen. 

Voor vragen over huursubsidie kunt u terecht op rijksoverheid.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.advocatenorde.nl/
http://www.verder-online.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.overheid.nl/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


Informatie en nieuws over strafzaken is te vinden op de website van het Openbaar Ministerie, 

om.nl. 

Voor kinderen worden veel vragen over echtscheiding beantwoord op ouders-uit-elkaar.nl. 

Voor scheiden zonder schade vindt u nuttige informatie op herkenouderverstoting.nl/ 

Informatie over pensioen en pensioenverevening is te vinden op pensioenkijker.nl. of 

mijnpensioenoverzicht.nl 

Voor de inning van alimentatie kunt u terecht op lbio.nl. Via het LBIO kunt u ook alimentatie 

laten berekenen. Tevens kunt u op deze site de indexering van de alimentatie berekenen. 

 

http://www.om.nl/
http://www.ouders-uit-elkaar.nl/
https://herkenouderverstoting.nl/
http://www.pensioenkijker.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.lbio.nl/

