Folder Goedrecht Advocaten
Deze folder geeft de informatie die wij op basis van de Europese Dienstenrichtlijn beschikbaar moeten
stellen.
Goedrecht Advocaten is de kantoornaam van de samenwerkende eenmanszaken van de aangesloten
advocaten Wouter van de Velde, Ronald Schrömbges en Bob van Treijen. De advocaten zijn
ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Prinses Beatrixlaan 5 te 2595 AK Den Haag, tel.
070-3553535, info@advocatenorde.nl).
Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door de eenmanszaken van de aangesloten advocaten,
respectievelijk Van de Velde Advocatuur (kvk-nr. 69122636 en btw-nr. NL001908233B20), Schrömbges
Advocatuur (kvk-nr. 54832772 btw-nr. NL001844368B80) en Van Treijen Advocatuur (kvk-nr. 64038297
en btw-nr. NL001886249B93). De aangesloten advocaten procederen en geven juridisch advies. De
advocaten zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en zijn verzekerd tot een schadebedrag van
ten minste € 500.000, voor hun handelen binnen Europa (buiten Europa zijn er beperkingen zoals: de
VS en China, vraag naar de voorwaarden). Uitsluitend de advocaat met wie een overeenkomst tot
dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het eigen risico.
Het adres is Laauwikstraat 8a te (6663CJ) Lent tel: 024 - 73 70 017,
email: info@goedrechtadvocaten.nl, fax: 024 - 73 70 363.
Op de door of namens de advocaten uitgevoerde opdrachten is Nederlands recht van toepassing en de
bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bevoegd om van geschillen kennis te
nemen, onverminderd het recht van de advocaten van Goedrecht Advocaten om een zaak aanhangig te
maken bij de rechtbank die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is. De algemene
voorwaarden van Goedrecht Advocaten zijn op iedere rechtsbetrekking met de advocaten van
Goedrecht Advocaten van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden met de
opdrachtbevestiging meegestuurd, zijn opvraagbaar en staan op de
website www.goedrechtadvocaten.nl. Elke overeenkomst van opdracht wordt met uitsluiting van artikel
7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke Algemene
Voorwaarden, welke te vinden zijn op onze website en welke op verzoek kosteloos worden
toegezonden. Indien u opmerkingen heeft over ons optreden, zenden wij u graag de klachtenregeling
van ons kantoor toe. De klachtenregeling staat ook op onze website.
De op ons kantoor werkende advocaten handelen volgens de gedragsregels voor advocaten, de
Verordening op de advocatuur, Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet, welke regels te vinden
zijn op de website www.advocatenorde.nl. Wij beschikken over een interne klachtenregeling, maar zijn
niet aangesloten bij een extern klachtenregelingsinstituut.
Goedrecht Advocaten zelf is een kostenmaatschap met kvk-nr: 68924380 en btw-nr: NL857650373B01.
De (kosten)maatschap wordt alleen gebruikt om enkele kosten te delen en verricht nooit juridische
diensten. Alleen de aangesloten advocaten gaan een overeenkomst van opdracht aan met de klanten.

