advocaten
Algemene voorwaarden
1. Definities
KLACHTENREGELING NIJBOER SYRIER DENISSEN
a. het kantoor: Nijboer Syrier Denissen advocaten, zijnde een
ADVOCATEN!
kostenmaatschap (en als zodanig inschreven bij de Kamer
van Koophandel
onder nummer:
Artikel 1 begripsbepalingen
! 58902554) waarin mr. J.P.W.
In deze
wordt
verstaanieder
onder:voor
Nijboer,
mr. kantoorklachtenregeling
A.W. Syrier en mr. J.P.M.
Denissen
iedererisico
schriftelijke
uiting van ongenoegen
van ofzijn.
eigenklacht:
rekening,
en verantwoording
werkzaam
namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens
Alle opdrachten
worden uitsluitend met de advocaat, als
verantwoordelijkheid werkzame personen over de
opdrachtnemer,
aangegaan.
totstandkoming
en de uitvoering van een overeenkomst van
opdracht, de
van J.P.W.
de dienstverlening
de hoogte
b. de advocaat:
te kwaliteit
weten mr.
Nijboer, mr.ofA.W.
Syrier of mr.
de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in
J.P.M.van
Denissen;
paragraaf 4 van de Advocatenwet;
c. de cliënt: de opdrachtgever van de advocaat;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht
2. Toepasselijkheid
kenbaar maakt;
Deze algemene
voorwaarden
zijn van
klachtenfunctionaris:
de advocaat
dietoepassing
is belast metop
dealle
afhandeling van
de klacht;!overeenkomsten van opdracht,
overeenkomsten,
waaronder
die de Artikel
advocaat
met de cliënt aangaat, tenzij voorafgaande
2 toepassingsbereik
Deze kantoorklachtenregeling
is van toepassing
opanders is
aan de1.totstandkoming
van een opdracht
schriftelijk
iedere overeenkomst
van opdracht
tussen Nijboergelden
Syrier ook
overeengekomen.
Deze algemene
voorwaarden
Denissen Advocaten en de cliënt.
voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2. Iedere advocaat van Nijboer Syrier Denissen Advocaten
3. Opdracht
draagt zorg voor klachtafhandeling conform de
a. Een overeenkomst
van opdracht komt eerst tot stand nadat
kantoorklachtenregeling.!
dezeArtikel
door de
advocaat is aanvaard.
3 doelstellingen
b. Uitsluitend
de advocaat geldt tegenover
de cliënt als
Deze kantoorklachtenregeling
heeft tot doel:
a. hetnvastleggen
van een procedure
om klachten
van Burgerlijk
opdracht
emer. De werking
van de artikelen
7:404
cliënten
binnen
een
redelijke
termijn
op
Wetboek (BW) en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk
een constructieve wijze af te handelen;
uitgesloten.
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van
c. De advocaat
verbindt
om iedere opdracht
klachten van
cliëntenzich
vastertoe
te stellen;
behoud
en verbetering
van
relaties
naarc.beste
vermogen,
inzet
enbestaande
kennis, en
met door
de nodige
middel van goede
klachtenbehandeling;
voortvarendheid
te behandelen.
In voorkomend geval kan
d. medewerkers te trainen in cliënt gericht reageren op
de behandelend advocaat zich laten waarnemen door een
klachten;
advocaat
van hetvan
kantoor,
dan van
welde
een
extrern kantoor.
e. verbetering
de kwaliteit
dienstverlening
met De
cliëntbehulp
wordtvan
hiervan
tijdig op deenhoogte
gesteld.
klachtbehandeling
klachtanalyse.!
4. Privacybeleid
Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
a. In het
van de uitvoering van
de aan de
1. kader
Deze kantoorklachtenregeling
is openbaar
gemaakt. De
advocaat
wijst de cliënt
voor het
aangaanhet
vankantoor
de
advocaat
verstrekte
opdracht
verwerkt
overeenkomst vanzowel
opdracht
erop datpersoonsgegevens,
het kantoor een
persoonsgegevens,
gewone
kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van
bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens alsook
toepassing is op de dienstverlening.
persoonsgegevens
van kinderen.
De persoonsgegevens
en
2. Nijboer Syrier Denissen
Advocaten
heeft in haar
de verwerking
daarvan zijn
voor hetbijkunnen
algemene voorwaarden
opgenomen
welke uitvoeren van
onafhankelijke
partij of instantie
klacht
diede
na opdracht
de opdracht
noodzakelijk.
Bij heteen
geven
van
behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter
door de cliënt geeft hij/zij nadrukkelijk toestemming voor de
verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de
verwerking
van zijn/haar
persoonsgegevens.
U bent bekend
opdrachtbevestiging
kenbaar
gemaakt.
met 3.
deKlachten
identiteit
het in
kantoor
alsvan
bedoeld
artikel 1en
vanmet
dezehet doel waarvoor
kantoorklachtenregeling
die na behandeling
niet worden
zijn
de gegevens
worden verwerkt.
De gegevens
slechts
opgelost
worden voorgelegd
de Rechtbankvan
Middenverwerkt
voorzover
dat voor aan
de uitoefening
de opdracht
Nederland, locatie Utrecht.!
noodzakelijk is. U kunt uw toestemming tot de verwerking
van uw persoonsgegevens ten alle tijde intrekken.
b. Het kantoor heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten
Artikel 5 interne klachtprocedure
met 1.
derden
wie persoonsgegevens
worden
Indien met
een cliënt
het kantoor benadert met
een klacht,
uitgewisseld
wie
persoonsgegevens
dan wordtof
deaan
klacht
doorgeleid
naar mr. J.P.M.worden
Denissen
verstrekt, zulks ter bescherming van uw privacy.

!!

c. In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens
en vanwege de geheimhoudingsverplichting verstrekt het
die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
kantoor slechts in geval van voorafgaande schriftelijke
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is
toestemming
de indienen
cliënt informatie,
waaronder
geklaagd
in kennis van
van het
van de klacht
en stelt
niet
zijnde personen en
de persoonsgegevens
klager en degene over aan
wie isderden,
geklaagd
in de
gelegenheid
eendie
toelichting
geven
op de klacht.betrokken
!
organisatie
ambts-teof
beroepsmatig
zijn bij de
3. Degene
over
is geklaagd tracht samen met de cliënt
zaak van
dewie
cliënt.
tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van
d. In geval van een datalek handelt het kantoor
de klachtenfunctionaris.
overeenkomstig
de handelwijze
als af
beschreven
4. De
klachtenfunctionaris
handelt de klacht
binnen vier in de
weken
na ontvangst
van de klacht
of doet met opgaveen
van
Algemene
verordening
persoonsgegevens
wordt melding
redenen
mededeling
aan de klager
over afwijking van deze
gedaan
bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een
e. Als functionaris persoonsgegevens binnen het kantoor
oordeel over de klacht wordt gegeven.
is aangesteld
mr. A.W.
Syrier.
Vooren
vragen
de
5. De
klachtenfunctionaris
stelt
de klager
degeneomtrent
over
van persoonsgegevens,
de oordeel
uitoefening van het
wieverwerking
is geklaagd schriftelijk
op de hoogte van het
over
de gegrondheid
de klacht,
dan niet vergezeld
recht
op inzage,van
correctie
en alverwijdering
en het recht op
vandataportabiliteit
aanbevelingen. kan hij worden benaderd.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld,
5. Declaratie
tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over
a. Voor
de uitvoering
van
een
is de
wie
is geklaagd
het oordeel
over
deopdracht
gegrondheid
vancliënt
de het
klacht.!
honorarium, gebaseerd op het overeen gekomen uurtarief
en de
bestede tijd, vermeerderd
Artikel
6 geheimhouding
en kosteloze met de omzetbelasting
verschuldigd aan de advocaat.
klachtbehandeling
1.
en degene
wie is geklaagd
b. De
Deklachtenfunctionaris
advocaat is gerechtigd
het over
tijdevenredige
honorarium
nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de
hemvan
vastgestelde
uurtarieven.
Indien sprake is van een
kosten
de behandeling
van de klacht.!
verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het
Artikel 7 verantwoordelijkheden
sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de
consument
is,van
hetde
recht
de overeenkomst te ontbinden.
tijdige
afhandeling
klacht.
2. Degene
wie is geklaagd dient
houdt gebruik
de
Van dit over
ontbindingsrecht
te worden gemaakt
klachtenfunctionaris
op dena
hoogte
over eventueel
binnen één maand
ontvangst
van decontact
eerste declaratie na
en een mogelijke oplossing.
verhoging van de uurtarieven.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte
c. Verrichte
werkzaamheden
over
de afhandeling
van de klacht.kunnen, indien de uitvoering van
de klachtenfunctionaris
opdracht zich uitstrekt
over
een langere
dan een
4. De
houdt het
klachtdossier
bij. periode
!
maand,
tussentijds in !rekening worden gebracht door de
Artikel
8 klachtregistratie
advocaat.
1. De
klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij
het
klachtonderwerp.
!
d. De
advocaat is gerechtigd
van de cliënt de betaling van een
2. Een
klacht kan
meerdere onderwerpen
worden
voorschot
te in
verlangen.
Een ontvangen
voorschot wordt
ingedeeld.
verrekend met de eindafrekening ter zake van de opdracht,
met inachtneming van gedragsregel 14.
e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke
systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde
in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de
afgegeven toevoegingbeslissing en / of anderszins voor
rekening van de cliënt komen.
f. Indien het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand door de
Raad voor rechtsbijstand wordt afgewezen, is de cliënt het
tarief verschuldigd zoals beschreven onder a.
g. Indien het verzoek om rechtsbijstand naar het oordeel van
de advocaat zal worden afgewezen, brengt de advocaat
een voorschot in rekening, welk bedrag zal worden
verrekend met de declaratie resp. met de door de Raad voor
Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage.
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6. Betaling
a. Betaling van de declaraties van de advocaat dient te
KLACHTENREGELING NIJBOER SYRIER DENISSEN
geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij
ADVOCATEN!
overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege
in verzuim
is een vertragingsrente
gelijk aan de wettelijke
Artikel 1en
begripsbepalingen
!
deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
renteInverschuldigd.
klacht:
iedere
schriftelijke
uiting van
vanvan
of
b. Alleen
betaling
door
overmaking
op ongenoegen
de ten name
namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens
de advocaat
gestelde bankrekening, dan wel betaling
verantwoordelijkheid werkzame personen over de
in contanten
(tot het
opuitvoering
het moment
vanovereenkomst
betaling in de
totstandkoming
en de
van een
van
opdracht,ter
dezake
kwaliteit
van de dienstverlening
of de hoogtetegen
advocatuur
algemeen
aanvaarde maximum)
van debewijs
declaratie,
zijnde een klacht
als kwijting
bedoeld invan de
behoorlijk
vanniet
voldoening,
leidt tot
paragraaf 4 van de Advocatenwet;
cliënt.
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht
c. Indien
de advocaat
kenbaar
maakt; invorderingsmaatregelen treft tegen
de cliënt
die in verzuim de
is, advocaat
komen de
klachtenfunctionaris:
diekosten
is belastvallende
met de
afhandeling
van de
klacht;!
op die
invordering,
met
een minimum van 10 % van het
openstaande
saldo, en minimaal € 250,- bedragende, ten
Artikel 2 toepassingsbereik
Deze
is van toepassing op
laste1.van
dekantoorklachtenregeling
cliënt.
iedere
van opdracht
tussen Nijboer
d. Ingeval
deovereenkomst
cliënt tekortschiet
in de nakoming
vanSyrier
zijn
Denissen Advocaten en de cliënt.
financiële verplichtingen kan de advocaat weigeren zijn
2. Iedere advocaat van Nijboer Syrier Denissen Advocaten
werkzaamheden
aan
te vangen enconform
kan hijde
deze opschorten
draagt zorg voor
klachtafhandeling
of staken,
met inachtneming van gedragsregel 14
kantoorklachtenregeling.!
(gedragsregels
advocatuur). De advocaat is niet aansprakelijk
Artikel 3 doelstellingen
voorDeze
schade
die mocht ontstaan
alstot
het
gevolg van
kantoorklachtenregeling
heeft
doel:
a. het vastleggen
een procedure om
van
opschorting
van de van
werkzaamheden
opklachten
deze grond.
cliënten
binnen
een
redelijke
termijn
op
7. Gelden van derden
een constructieve wijze af te handelen;
a. Het kantoor
heeft een aparte rekening voor het beheer
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van
van gelden
derden,vast
tentename
klachten van
van cliënten
stellen;van de Stichting Beheer
c. behoud en
verbetering
van
bestaande
relaties door
Derdengelden
Nijboer
Syrier
Denissen
Advocaten
te Utrecht,
middel
van goede
klachtenbehandeling;
hierna
te noemen
“derdengeldenrekening”.
d. medewerkers te trainen in cliënt gericht reageren op
b. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een
klachten;
opdracht
voor devan
cliënt
dan welvan
voor
derden kunnen
e. verbetering
de kwaliteit
de dienstverlening
met
worden
ontvangen,
verplicht het
zich deze gelden
behulp
van klachtbehandeling
en kantoor
klachtanalyse.!
uitsluitend
doen overmaken
opdienstverlening
de derdengeldenrekening.
Artikel te
4 informatie
bij aanvang
c. De op
derdengeldenrekening
1. de
Deze
kantoorklachtenregeling vergoede
is openbaarcreditrente
gemaakt. Dekomt
advocaat
wijst deaan
cliëntde
voor
het aangaan vanter
decompensatie
volledig
ten goede
rekeninghouder
overeenkomst
van
opdracht eropen
datde
hetkosten
kantoor die
eenaan het
van de
kosten van
administratie
kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van
houden van deze rekening verbonden zijn.
toepassing is op de dienstverlening.
8. Procesrisico
2. Nijboer Syrier Denissen Advocaten heeft in haar
a. De advocaat
geen enkele
garantie
bieden voor wat
algemene kan
voorwaarden
opgenomen
bij welke
onafhankelijke
partij
of (gerechtelijke)
instantie een klacht
die na
betreft
de uitkomst
van
procedures
die in
behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter
opdracht van de cliënt worden gevoerd.
verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de
b. De advocaat
zal in voorkomend
geval rechtsmiddelen
opdrachtbevestiging
kenbaar gemaakt.
(zoals
hogeralsberoep
instellen
3. bv.
Klachten
bedoeldofincassatie)
artikel 1 van
deze op verzoek
kantoorklachtenregeling
na behandeling
nietinstellen
zijn
van de
cliënt. De advocaatdie
wijst
erop dat het
van
opgelost worden
voorgelegd
aan
de Rechtbank
rechtsmiddelen
altijd
een zeker
risico
met zichMiddenmeebrengt.
Nederland, locatie Utrecht.!
9. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd, middels
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door het
Artikel 5 interne klachtprocedure
kantoor.
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht,
b. De aansprakelijkheid
de advocaat
schade
dan wordt de klachtvan
doorgeleid
naar mr.voor
J.P.M.
Denissen
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
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van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het
bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het
die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
desbetreffende geval aanspraak geeft.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is
c. Indieninen
voorvan
zover
om welke
danenook
geklaagd
kennis
het indienen
vanreden
de klacht
steltgeen
krachtens
verzekering
mocht
de uitkering
klager en degene
overbedoelde
wie is geklaagd
in de
gelegenheid
een toelichting
te geven
op de klacht.
plaatsvinden
of deze geen
dekking
biedt, !en de rechter een
3. Degene
geklaagd tracht samen
met onder
de cliënta.) van dit
beroepover
vanwie
de isadvocaat/kantoor
op het
tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van
artikel gestelde niet zou aanvaarden, is de aansprakelijkheid
de klachtenfunctionaris.
uitdrukkelijk
beperkt handelt
tot eendebedrag
gelijk
aan
twee maal
4. De
klachtenfunctionaris
klacht af
binnen
vier
weken
ontvangst
van de klacht
of doet
metdesbetreffende
opgave van
het na
in de
desbetreffende
zaak
in het
redenen
mededeling
klager
over afwijking van
kalenderjaar
aanaan
dede
cliënt
gefactureerde
en deze
door deze
termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een
betaalde bedrag aan honorarium, met een maximum van
oordeel over de klacht wordt gegeven.
€ 5.000,-.
De cliënt isstelt
uitsluitend
om voor dit
5. De
klachtenfunctionaris
de klagergerechtigd
en degene over
bedrag
de advocaat
aan
tehet
spreken.
wiebeperkte
is geklaagd
schriftelijk
op de hoogte
van
oordeel Elke aanspraak
over
gegrondheid van de klacht,
dan niet vergezeld
totdeschadevergoeding
jegensalwerknemers
is uitgesloten.
van
aanbevelingen.
d. Bij
het inschakelen van derden, niet aan het kantoor
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld,
verbonden hulppersonen, zal het de advocaat/kantoor
tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over
nodige zorgvuldigheid
nemen.van
Dede
advocaat/
wiede
is geklaagd
het oordeel over in
de acht
gegrondheid
klacht.!
het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele
tekortkomingen
en/ofenfouten
van deze derden.
Artikel
6 geheimhouding
kosteloze
10. Beëindiging
klachtbehandeling
1.
klachtenfunctionaris
en de
degene
geklaagd
a. De
Zowel
de advocaat als
cliëntover
kanwie
deisovereenkomst
van
nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
opdracht beëindigen door een schriftelijke mededeling
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de
daarvan
de ander.
kosten
van deaan
behandeling
van de klacht.!
b. De advocaat, genoemde in het eerste lid, het recht om het
Artikel 7 verantwoordelijkheden
dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de
volledig
aan zijn
jegens de advocaat
tijdige
afhandeling
vanbetalingsverplichtingen
de klacht.
2. Degene
over wie is geklaagd houdt de
heeft voldaan.
klachtenfunctionaris
opbeëindigd,
de hoogte over
eventueel
c. Nadat de zaak is
zullen
alle in contact
het dossier
en een mogelijke oplossing.
aanwezige, van de cliënt afkomstige originele stukken
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte
opdeverzoek
aanvan
de de
cliënt
worden teruggegeven, waarna
over
afhandeling
klacht.
hetklachtenfunctionaris
overblijvende dossier
vijf jaar
4. De
houdt gedurende
het klachtdossier
bij. ! zal worden
bewaard.
Daarna kan! het dossier worden vernietigd.
Artikel
8 klachtregistratie
11.De
Interne
klachtenregeling
1.
klachtenfunctionaris
registreert de klacht met daarbij
het
!
Op klachtonderwerp.
iedere overeenkomst
van opdracht tussen de advcoaat en
2.
klacht
kankantoorklachtenregeling
in meerdere onderwerpen worden
deEen
cliënt
is de
van toepassing die te
ingedeeld.
vinden is op www.nsd-advocaten.nl, die ter inzage ligt op het
kantoor en die op verzoek zal worden toegezonden.
12. Externe klachtenafhandeling
a. Geschillen die door de advocaat en de cliënt niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door
de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Op alle
overeenkomsten met de advocaat is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
b. Indien de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening kan
daarover worden geklaagd bij de Nederlandse Orde van
Advocaten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de
website van de Nederlandse Orde van Advocaten, www.
advocatenorde.nl.
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