VERSTREKKING VAN INFORMATIE MEDE OP GROND VAN DE PER 28
DECEMBER 2009 INGEVOERDE
DIENSTENRICHTLIJN 2006/123/EG EN/OF OP GROND VAN DE ARTT. 6:230a6:230e BW.
1.
Kantoornaam.
De naam van het kantoor is Advocatenkantoor Speijdel & Speijdel (hierna te noemen
het kantoor).
2.
Kantooradres en postadres.
Het kantoor is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 217 te 7513 EN Enschede.
3.
Bereikbaarheid en vertrouwelijkheid.
Telefoon vast nummer 053-4316025.
Telefoon mobiele nummers 06-53496470 (Mr L.J. Speijdel) en 06-53399360 (Mr R.F.
Speijdel.
Telefax 053-4315501.
Email info@speijdel.nl en speijdel@xs4all.nl.
Het kantoor heeft de boven genoemde telefoonnummers en het nummer van de
telefax als geheimhoudernummer opgegeven aan de Nederlandse Orde van
Advocaten. De emailadressen vallen niet onder geheimhouding.
U dient rekening te houden met de mogelijkheid dat, in strijd met het bepaalde in het
Wetboek van Strafvordering, door politie en justitie een door U met het kantoor
gevoerd telefoongesprek, dit gesprek niet wordt opgenomen, dat de opname van dit
gesprek niet (tijdig) wordt vernietigd, dat de inhoud van dit gesprek voor derden
kenbaar wordt en aldus de vertrouwelijkheid van de communicatie niet is
gewaarborgd indien (a) U niet zelf rechtstreeks naar één van de boven genoemde
geheimhoudernummers belt maar wel een aan het kantoor verbonden advocaat te
spreken krijgt, of (b) U niet rechtsreeks via één van de genoemde
geheimhoudernummers door het kantoor wordt gebeld maar wel een aan het kantoor
verbonden advocaat te spreken krijgt. In het geval van (b) zal de advocaat U (anders
dan een ketenpartner) aan het begin van het gesprek wijzen op de boven genoemde
mogelijkheid van opname c.a.
De vertrouwelijkheid van de communicatie met het kantoor als boven bedoeld is niet
gewaarborgd indien U c.q. het kantoor andere nummers gebruikt dan de
geheimhoudernummers.
4.
Rechtsvorm.
Het kantoor is een maatschap naar burgerlijk recht.
De maten zijn Mr L.J. Speijdel en Mr R.F. Speijdel.
Zij delen de zeggenschap over de praktijkuitoefening.
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5.
Kamer van Koophandel.
Het kantoor is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56783183.
6.
Omzetbelasting.
Het kantoor is bij de belastingdienst ingeschreven onder nummer NL095769109B01
(omzetbelasting).
7.
Advocaten.
De aan het kantoor verbonden advocaten zijn Mr L.J. Speijdel en Mr R.F. Speijdel.
Beide advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De orde is
gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te 2596 XM ’s-Gravenhage. Het telefoonnummer
van de orde is 070-3353535. Het mailadres van de orde is info@advocatenorde.nl.
Het kantoor en de advocaten zijn aan wet- en regelgeving onderworpen. Deze weten
regelgeving
is
gepubliceerd
op
de
sites
www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.a.s.p. en www.rvr.org.
8.
Opdracht.
U geeft opdracht aan het kantoor en de opdracht wordt, indien blijkens de
opdrachtbevestiging aanvaard, door het kantoor aangenomen en uitgevoerd.
De opdracht wordt uitgevoerd door de advocaat van het kantoor die blijkens de
opdrachtbevestiging de zaak heeft aangenomen. In het geval Mr L. Speijdel
respectievelijk Mr R.F. Speijdel de opdracht, al dan niet tijdelijk, niet kan uitvoeren en
Mr R.F. Speijdel respectievelijk Mr L.J. Speijdel niet kan waarnemen en U wilt die
waarneming niet dan verwijst het kantoor U naar Mr Onland te Oldenzaal en/of Mr
Rupert te Haaksbergen. Het kantoor adviseert U contact met het juridisch loket of
met een advocaat van Uw keuze contact op te nemen indien U van deze
vervangers geen bijstand wilt.
9.
Totaalprijs werk (opdracht).
Betalende zaken.
Deze prijs is de som van (a) het uurtarief, vermeerderd met (b) de toeslag
kantoorkosten (6% van het gedeclareerde uurtarief), vermeerderd met (c) de
reiskosten (€ 0,27 per kilometer), vermeerderd met (d) de belaste verschotten,
vermeerderd met (e) de omzetbelasting en vermeerderd met (f) de onbelaste
verschotten. Het aantal aan het werk te besteden uren is slechts bij benadering te
schatten.
Het kantoor maakt in beginsel geen honorariumafspraken op basis van
resultaatgerelateerde beloningen.
Pro deo zaken.
Bij pro deo zaken (gesubsidieerde rechtsbijstand) is - uitzonderingen daargelaten de prijs de som van (a) door de raad voor rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage,
vermeerderd met (b) de door het gerecht berekende griffierechten en vermeerderd
met de in de vorige alinea genoemde posten (d) en (f).
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Bij een verzoek om toekenning gesubsidieerde rechtsbijstand wint de raad voor
rechtsbijstand inlichtingen in onder meer bij de belastingdienst en bij de
gemeentelijke basisadministratie.
10.
Algemene voorwaarden.
Op de aanvaarde opdracht zijn de algemene voorwaarden van het kantoor van
toepassing. Bij de opdrachtbevestiging worden deze voorwaarden als bijlage
gevoegd. Deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid van
het kantoor.
Op de aanvaarde opdracht is Nederlands recht van toepassing. De in eerste aanleg
bevoegde rechter is de Rechtbank Overijssel.
11.
Rechtsgebieden.
Mr L.J. Speijdel houdt zich hoofdzakelijk met strafrecht, personen- en familierecht,
arbeidsrecht, vermogensrecht en mediarecht bezig.
Mr R.F. Speijdel houdt zich hoofdzakelijk met strafrecht, personen- en familierecht,
mediarecht en bestuursrecht bezig.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit advisering en verlening van
processuele bijstand. Die bijstand wordt bij alle rechtbanken en gerechtshoven
verleend. Bij de Hoge Raad wordt die bijstand alleen in strafzaken verleend. Mr L.J.
Speijdel en Mr R.F. Speijdel verlenen geen processuele bijstand bij buitenlandse
gerechten.
11.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Het kantoor is verzekerd bij Nationale-Nederlanden te ’s-Gravenhage. Het
polisnummer is 93-79926537. De tussenpersoon van het kantoor is Meeùs
Assurantiën B.V. te Breda (telefoonnummer 053-4809209). Het verzekerd bedrag is
€ 500.000,00. Het inlooprisico en het uitlooprisico zijn niet verzekerd.
12.
Informatie.
Zaaksinformatie dient opgevraagd te worden bij de advocaat die de zaak behandelt
dan wel heeft behandeld. Uit de opdrachtbevestiging blijkt welke aan het kantoor
verbonden advocaat de zaak heeft behandeld.
Algemene informatie dient opgevraagd te worden bij het secretariaat van het kantoor.
Alle aan het kantoor verbonden personen zijn tot geheimhouding verplicht.
13.
Klachten.
Algemeen.
Het kantoor is niet aangesloten bij een externe klachten- of geschillenregeling.
Desgewenst is het kantoor bereid een klacht middels een akte van compromis voor
te (doen) leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het adres van de
commissie is Postbus 90600 te 2509 CP Den Haag. De uitspraak van de commissie
is bindend. Voor nadere informatie zij verwezen naar de site van de Nederlandse
Orde van Advocaten.
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Interne klachtenregeling.
Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Op de aanvaarde opdracht is deze
regeling van toepassing. Bij de opdrachtbevestiging wordt deze regeling als bijlage
gevoegd. De coördinator van die regeling is Mr L.J. Speijdel bij een klacht tegen Mr
R.F. Speijdel. Bij een klacht tegen Mr R.F. Speijdel is die regeling omgekeerd. Op
verzoek verstrekt het kantoor kosteloos een exemplaar van die regeling. Bij de
opdrachtbevestiging wordt deze regeling als bijlage gevoegd.
Externe klachtenregeling.
Klachten kunnen worden aangemeld bij het bureau van de Orde van Advocaten
Overijssel te Zwolle, postbus 1206, 8001 BE Zwolle, email bureau@orde-overijssel.nl.
indien geen gebruik wordt gemaakt van de interne klachtenregeling en/of van de akte
van compromis.
14.
Bereikbaarheid.
De aan het kantoor verbonden advocaten zijn niet altijd bereikbaar en al zeker niet
aanvankelijk voorzienbaar (toegezegd) bereikbaar vanwege de praktijk die zij voeren.
De aan het kantoor verbonden advocaten zijn met inachtneming van het voorgaande,
al dan niet onmiddellijk, te bereiken onder de telefoonnummers 053-4316025
(kantoor), 06-53496470 (Mr L.J. Speijdel), 06-53399360 (Mr R.F. Speijdel), 05344315501 (telefax) en info@speijdel.nl of speijdel@xs4all.nl (email).
Het kantoor hanteert als uitgangspunt dat bij een mislukte poging met een aan het
kantoor verbonden advocaat contact te leggen de contactzoekende opnieuw (zo
nodig, meermalen) poogt opnieuw contact te leggen.
15.
WWFT.
Krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft)
is het kantoor verplicht bij Wwft-zaken onderzoek naar een potentiële cliënt te doen.
Het is ter beoordeling van het kantoor of een aangeboden zaak al dan niet een wwftzaak is. Voorts is het kantoor verplicht bij die potentiële cliënt in het geval van een
vermoeden van witwassen en/of terrorisme ter zake die potentiële cliënt melding van
dat vermoeden aan de ter zake bevoegde autoriteit te doen. Krachtens de wwft is het
aan het kantoor verboden aan die potentiële cliënt mededeling van die melding te
doen. Voor meer informatie omtrent de Wwft zij verwezen naar de site
www.bureauft.nl van het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht.
Het kantoor behandelt geen Wwft-zaken.
16.
Nadere informatie.
Voordat de opdrachtbevestiging wordt ondertekend wordt desgevraagd nadere
informatie verstrekt.
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