Opdrachtbevestiging
Gedeclareerd wordt op basis van gewerkte uren, tegen een uurtarief van:
€ 185,-, exclusief kantoorkosten en btw. Inclusief btw en kantoorkosten bedraagt dit € 241,75.
Bij iedere declaratie wordt een specificatie verstrekt van verrichte werkzaamheden en bestede tijd, behoudens
ingeval van toegevoegde rechtsbijstand. U stemt ermee in dat een e-factuur wordt verstuurd. Over het
honorarium wordt een vast percentage kantoorkosten gerekend van 8%. Ontvangen derdengelden worden
verrekend met openstaande declaraties, waar u opdracht en uw akkoord voor geeft middels ondertekening van
deze overeenkomst. Voor aanvang van de zaak dient een voorschot te worden voldaan. Eerst na ontvangst van
dit voorschot wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard en nemen de werkzaamheden een aanvang. Indien een
toevoeging wordt aangevraagd wordt het voorschot gesteld op het bedrag dat de Raad voor de Rechtsbijstand
naar verwachting als eigen bijdrage zal opleggen, vermeerderd met de griffierechten en eventuele overige
kosten, zoals de kosten voor uittreksels, aktes etc.. Indien u voor een korting op de eigen bijdrage in aanmerking
wilt komen dient u uiterlijk op de dag van ondertekening van deze overeenkomst dit aan te vragen bij het
Juridisch Loket (0900-8020). Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen, doordat uw inkomsten en/of
vermogen de bij wet vastgestelde grenzen overschrijdt, wordt u het uurtarief, te vermeerderen met kantoorkosten
en btw, in rekening gebracht. Teneinde u tussentijds inzicht te verschaffen over het aantal door mij verrichte
werkuren wordt u regelmatig tussentijds van het aantal werkuren in kennis gesteld of op verzoek een tussentijdse
declaratie toegezonden. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdrachtgevende
persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de betreffende
rechtspersoon. Indien u in het kader van mijn werkzaamheden met mij per auto meereist, geschiedt zulks voor
uw eigen risico. Terzake wordt iedere aansprakelijkheid ten gevolge van een verkeersongeval, zoals letselschade
en/of schade aan uw persoonlijke bezittingen en/of kleding uitgesloten, tenzij er mijnerzijds sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid. Bij een proceskostenveroordeling worden de kosten aan rechtsbijstand forfaitair
vastgesteld aan de hand van het toepasselijke liquidatietarief. Procedures worden eerst opgestart na ontvangst
van een voorschot op het griffierecht. Niet tijdige betaling van het griffierecht kan ertoe leiden dat u niet –
ontvankelijk wordt verklaard in uw verzoek of vordering.
Door de digitale aanvraag van de toevoeging ontbreekt uw handtekening en die van uw partner. U machtigt mij
en verklaart dat alle gegevens door mij volledig en naar waarheid zijn verstrekt en u verklaart dat u en uw
partner ermee bekend zijn dat:
- de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het BSN de gegevens van het
inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN partner);
- de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de Gemeentelijke Basisadministratie) de
persoonsgegevens en het BSN controleert (indien van toepassing ook van de partner);
- als er sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening
Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
- de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
- het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking
van de toevoeging en tot strafvervolging;
- de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een
bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De
resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken;
- de Raad voor Rechtsbijstand een voorlopige beslissing neemt als het verzamelinkomen nog niet definitief is
vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld
neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissing. De eigen bijdrage kan
daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen
te vervallen.
De declaraties dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan het recht
wordt voorbehouden om de lopende werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken totdat de declaratie is
voldaan. Over het openstaande bedrag wordt per vervaldatum een rente in rekening gebracht van 2 % per maand.
Betalingen worden als eerste verrekend met nog eerder openstaande declaraties, ongeacht het betaalkenmerk.

Klachtenregeling
In geval van een geschil neemt u contact op met het kantoor om het geschilpunt te bespreken. Indien dat niet tot
een voor u bevredigende oplossing leidt kunt u een klacht indienen bij de Orde van Advocaten binnen het
arrondissement Zeeland-West-Brabant om uw klacht te laten beoordelen. Bij een geschil over de kwaliteit van de
dienstverlening of de hoogte van de declaratie, waarbij de schadeclaim beperkt is tot € 10.000,- kiest u ervoor
door ondertekening van deze voorwaarden dat bij wijze van bindend advies het geschil door de
Geschillencommissie Advocatuur wordt beslecht, waarbij u verplicht bent het nog openstaande gedeelte van de
declaratie te storten onder de Geschillencommissie. U machtigt hierbij de Geschillencommissie om het in depot
gestorte bedrag uit te betalen aan mij voorzover de Geschillencommissie Advocatuur hiertoe in haar uitspraak
beslist. U verklaart zich tevens akkoord met de overige voorwaarden van de Klachten- en Geschillenregeling
Advocatuur. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden (ingeval van Geschillencommissie binnen één
maand na uitspraak).
Persoonsgegevens
Voorts geeft u toestemming tot bewaring van uw persoonsgegevens, waarbij ongebruikelijke transactie worden
gemeld aan de betreffende instantie zonder nadere aankondiging, nu de advocaat daartoe verplicht is.
Naam, woonadres, telefoonnummer, e-mail cliënt …………………………………..………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………
Naam en adres wederpartij: …………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………
Aard zaak: …………………………………………………………………………………………….
Uurtarief ex btw en kantoorkosten:

€ 185,-

Voorschot:

€ ….

Aanvraag toevoeging:

JA/NEE

Zo nee, reden:

…………

Inschatting aantal werkuren op basis van intakegesprek:

…….

Datum intake:

Tijdsduur intakegesprek:

Inhoud gelezen en voor akkoord:

……………

………………………..

………. …………………….

