Dienstenrichtlijn
Advocaten zijn op grond van de dienstenrichtlijn van de Europese Unie ingevoerd (Richtlijn 2006/123/EG)
verplicht openbare informatie te geven over hun dienstverlening. Het betreft de volgende informatie:
Handelsnaam van het kantoor:

Escamp Advocatuur

Rechtsvorm van het kantoor:

Eenmanszaak

Geografisch adres:

Apeldoornselaan 224
2573 LV Den Haag.
tel.: + 31 (0) 70 346 88 66
fax: + 31 (0) 70 302 06 10
email:info@escampadvocatuur.nl

Kamer van Koophandel nummer:

2736172 Den Haag

Inschrijving als advocaat:

Per 6 januari 2006
Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 9
2596 XM ’s-Gravenhage
tel. 070-3353535
info@advocatenorde.nl

BTW-nummer:

NL 145823738 B01

Stichting derdengelden

Het kantoor heeft een Stichting Derdengelden ter beschikking welke
voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden Engels
& Spek. De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel
onder nummer 5771642. Het bankrekeningnummer van de stichting is
NL 71 ABNA 0574877622. De derdenrekening wordt uitsluitend
gebruikt voor het ontvangen, (tijdelijk) beheren en doorbetalen van
gelden van derden zoals cliënten.

Algemene voorwaarden:

Op alle overeenkomsten tussen Escamp Advocatuur en de
opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van toepassing, welke
terug te vinden zijn op onze website

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten die met ons kantoor worden gesloten is
Nederlands recht van toepassing Daarnaast is op de praktijkvoering
de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van
Advocaten van toepassing.

Bevoegde rechter:

De rechter te Den Haag, Nederland

De vooraf vastgestelde prijs:

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een vooraf
afgesproken uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW, kosten van
derden, griffierechten, reis- en verblijfkosten. Indien daartoe aanleiding
bestaat kan aanspraak worden gemaakt op gesubsidieerde
rechtsbijstand.
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Beschrijving dienstverlening:

Rechtsbijstand en juridische advies. 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.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering HDI-Gerling verzekeringen N.V.
:

p/a Niehoff Werning en Kooij
Postbus 1710
3800 BS Amersfoort
Polisnummer: 93071056
Dekking: € 1.000.000 per gebeurtenis, maximaal € 2.000.000 per jaar;
voor bedrijfsaansprakelijkheid is het maximum € 500.000.
Beperking aansprakelijkheid: wij sluiten onze aansprakelijkheid voor
schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt, alsmede voor
schade die het verzekerde bedrag te boven gaat, uitdrukkelijk uit.

Klachtenreglement:

Wij hanteren een interne klachtenregeling en zijn aangesloten bij de
Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag,
T 070-3105310, F 070-3658814, W www.degeschillencommissie.nl
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