
 

Informatie Dienstenrichtlijn 

1. Aspremont Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(B.V.), gevestigd en kantoorhoudende te (4051 BW) Ochten aan de Industrieweg 19. 

2. Per e-mailbericht is iedere medewerker van Aspremont Advocaten rechtstreeks te 

bereiken op zijn/haar e-mailadres, dat gevormd wordt door zijn/haar achternaam, 

gevolgd door: @aspremontadvocaten.nl.  

Het algemene e-mailadres is: info@aspremontadvocaten.nl en het e-mailadres van het 

secretariaat is: secretariaat@aspremontadvocaten.nl. 

3. Per telefoon is iedere medewerker te bereiken op een algemeen telefoonnummer: 

0344-650510. 

4. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is: 39055949 

5. De advocaten van Aspremont Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde 

van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) ’s-Gravenhage aan de Neuhuyskade 

95.  

Het telefoonnummer van de Orde van Advocaten is 070-3353535 en het  

e-mailadres is: info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de 

Orde van Advocaten zijn van toepassing.  

6. Het BTW nummer van Aspremont Advocaten is: 8027.81.913B.01. 

7. Op alle overeenkomsten tussen Aspremont Advocaten en de opdrachtgever zijn onze 

algemene voorwaarden van toepassing, welke terug te vinden zijn op onze website. 

Tevens ontvangt iedere opdrachtgever de algemene voorwaarden tegelijk met de 

opdrachtbevestigingsbrief.  

8. Op alle overeenkomsten tussen Aspremont Advocaten en de opdrachtgever alsmede 

op alle overige met hiervoor bedoelde overeenkomsten samenhangende rechts-

verhoudingen tussen Aspremont Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht 

van toepassing. Mochten er geschillen ontstaan over een overeenkomst dan is de 

Nederlandse rechter van het arrondissement, alwaar Aspremont Advocaten is 

gevestigd, bevoegd. 

9. De uurtarieven van Aspremont Advocaten variëren en zijn afhankelijk van het aantal 

jaren ervaring van de desbetreffende advocaat. Het exacte uurtarief wordt vastgelegd 

in de opdrachtbevestiging. Onze kosten zijn gebaseerd op voormeld uurtarief 

vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren (of gedeelten van uren), 

te rekenen in vaste tijdseenheden van vijf minuten. Het uurtarief wordt jaarlijks per  

1 januari aangepast (indexering). Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van 

de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel 

tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Bijkomende kosten, 

bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten, kosten in verband met het opvragen 

van uittreksels worden apart bij in rekening gebracht. Facturering van onze 

werkzaamheden (waaronder: reis- en wachttijd) vindt, normaal gesproken, één keer 

per maand plaats.  Bijkomende kosten kunnen evenwel tussentijds bij u in rekening 

worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

10. Aspremont Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische 

dienstverlening (zowel procesvoering als advieswerkzaamheden) op het gebied van 
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internationaal en Europees recht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, 

arbeidsrecht, bouw- en aanbestedingsrecht, vastgoed- en huurrecht, personen- en 

familierecht, agrarisch recht en erfrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst zal (per 

geval) zowel mondeling als schriftelijk de aard en indien mogelijk de omvang van de 

werkzaamheden - in de bevestigingsbrief - beschreven worden. 

11. De advocaten van Aspremont Advocaten zijn verzekerd voor aansprakelijkheid voor 

schade bij Advocaten 2009 (gemachtigde: Jacob’s & Brom B.V.) en Zurich Insurance 

plc, Netherlands Branch. Aon is verzekeringstussenpersoon in deze en gevestigd te 

(3063 ED Rotterdam) aan de Admiraliteitskade 62. De hoogte van de dekking van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt (in voorkomende gevallen)  

€ 500.000,00 per aanspraak. 

12. Indien een opdrachtgever informatie wenst over een door Aspremont Advocaten 

verrichte dienst of een klacht wenst in te dienen dan kan hij/zij zich wenden tot de 

klachtenfunctionaris 

mevrouw mr. W.J.M. van Ophuizen vanophuizen@aspremontadvocaten.nl)  

of indien de klacht haar betreft  

de heer mr. E.M. Uijttewaal (uijttewaal@aspremontadvocaten.nl).  

13. Aspremont Advocaten heeft een interne klachtenregeling, welke terug te vinden is op 

haar website. Door Aspremont Advocaten zal zo spoedig mogelijk gereageerd worden 

op een ingediende klacht en de klachtenfunctionaris, dan wel haar vervanger, zal alles 

in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden. 

14. Aspremont Advocaten is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. 

Bovenstaande informatie zijn wij verplicht te delen op basis van de Dienstenrichtlijn. 
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