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I N T A K E  E N  O P D R A C H T B E V E S T I G I N G  
 

 Datum inname 

 Achternaam:            Partner:        

 Voornamen:  

 Straat:  

 Postcode + woonplaats: 

 Telefoonnummer:  

 E-mail:  

 Geboortedatum:  

 Kinderen jonger dan 18 jaar      nee/ja  

 BSN-nr.:  

 

 

 WEDERPARTIJ 

 Naam: 

 Straat: 

 Postcode + woonplaats: 

 Telefoon:  E-mail: 

 

 

 CONTACTPERSOON WEDERPARTIJ / ADVOCAAT 

 Naam: 

 Straat: 

 Postcode + woonplaats: 

 Telefoon: 

 E-mail:  Kenmerk: 
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Bezoekadres    Postadres 

Eusebiusbuitensingel 8  Postbus 1075 

6828 HT Arnhem   6801 BB Arnhem 

 

Openingstijden en contact 

• ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot  

 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

• telefoonnummer: 06-40079791 

• e-mail: a.huber@advocatenkantoorhuber.nl  

• website: www.advocatenkantoorhuber.nl 

 

Klachten 

Indien u niet tevreden bent over de door mij verleende rechtshulp is het mogelijk kosteloos een gesprek met mij te 

voeren om te bespreken waarom u niet tevreden bent.  

Ook is het mogelijk uw klachten over mijn optreden te bespreken tijdens een gesprek waarbij ik en een andere advocaat 

aanwezig zijn, die wellicht een bemiddelende rol kan spelen. 

Desgewenst kunt u schriftelijke informatie van mij verkrijgen betreffende het indienen van een klacht. 

Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag. 

Ook kunt u zich met een klacht wenden tot de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland. 

 

Financiële afspraken 

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen kunt u in aanmerking komen voor door de overheid 

gefinancierde rechtsbijstand. Indien het de verwachting is dat u in aanmerking komt voor door de overheid 

gefinancierde rechtsbijstand zal ik een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, hierna te 

noemen de RvR. De RvR stelt vast of u voor een toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog de eigen bijdrage is, 

die u aan mij dient te betalen. Als u bent doorverwezen door het juridisch loket komt u in aanmerking voor een 

korting op de eigen bijdrage.  

 

In het kader van de beoordeling van de aanvraag worden uw adresgegevens door de RvR gecontroleerd bij de 

gemeente en wordt bij de belastingdienst informatie opgevraagd over uw fiscaal (gezins)inkomen. Bij de 

beoordeling van de toevoegingsaanvraag hanteert de RvR in beginsel uw fiscaal (gezins)inkomen van twee 

kalenderjaren terug.  

 

Als uw inkomsten in het lopende kalenderjaar naar verwachting veel lager liggen dan uw inkomsten twee jaren 

geleden kunt u peiljaarverlegging vragen. Dan zal worden uitgegaan van het door u geschatte inkomen in het 

lopende jaar. De RvR controleert na afloop van het lopende jaar het werkelijk door u ontvangen inkomen. Indien 
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dan blijkt dat u een hoger inkomen heeft ontvangen dan u had geschat, kan het zijn dat u een bedrag aan de RvR 

moet betalen. 

 

Als uw zaak tot een financieel resultaat heeft geleid, hoger dan de helft van het voor u geldende heffingsvrij 

vermogen, kan de RvR na afloop van de aan u verleende rechtsbijstand de toevoeging intrekken. Dit betreft de 

zogenaamde resultaatsbeoordeling. In dat geval moet u de kosten van de verleende rechtsbijstand alsnog zelf 

betalen. 

 

Op de website van de RvR (www.rvr.org) kunt u veel informatie vinden over gefinancierde rechtshulp.  

 

Voor de door de RvR vastgestelde eigen bijdrage en de overige kosten, die voor uw rekening komen, bijvoorbeeld 

het griffierecht, kosten van uittreksels, krijgt u een nota.  

Indien ik na overleg met u informatie bij derden opvraag, bijvoorbeeld bij een arts, zullen die kosten bij u in 

rekening worden gebracht.  

De door u verschuldigde kosten worden soms door de gemeente aan u vergoed. Of de gemeente daartoe bereid 

is, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt of als de toevoeging door de RvR na afloop van de 

verleende rechtsbijstand wordt ingetrokken, wordt de rechtsbijstand verleend tegen een uurtarief. Onder 

bepaalde omstandigheden kan een vaste prijs voor de rechtsbijstand worden afgesproken. 

 

 I Toevoeging 

 

 II Behandeling van de zaak op basis van een uurtarief. Dit kan ook aan de orde zijn wanneer de             

toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of later wordt ingetrokken 

 Uurtarief €      per uur 

 Dit bedrag is inclusief 21% BTW 

 

 III Behandeling van de zaak voor een vaste prijs 

 Honorarium €   incl. 21% BTW 

 

 IV Voorschot € 

 

Voor aanvang van iedere nieuwe zaak kan een voorschotnota worden verzonden. Wanneer het betaalde 

voorschot bijna op is, kan ik opnieuw betaling van een voorschot vragen. 
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 OMSCHRIJVING VAN DE ZAAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aansprakelijkheid 

Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat door mijn 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ik zelf draag. 

 

Cliënt(e) verklaart kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en met de gemaakte afspraken akkoord te 

zijn.  

 

Arnhem, op 

 

Handtekening       Handtekening 

 

 

Cliënt        Assia Huber 

 


