
Informatie dienstenrichtlijn 
 
 
1. Hans Hermsen Advocaat is een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te 

(7201 DM) Zutphen aan het Kerkhof 16. Dit is tevens het postadres. 
 
2. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 66907810. 
 
3. Het btw-nummer van Hans Hermsen Advocaat is NL043836069B01. 
 
4. Mr. J.H. Hermsen is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhouden-

de te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 94, tel. 070-3353535, 
info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toe-
passing. Deze zijn te vinden op de website van de Orde: regelgeving.advocatenorde.nl. 

 
5. Op de overeenkomst van dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing, 

welke te vinden zijn op de website en op aanvraag worden toegezonden. 
 
6. Op alle overeenkomsten tussen Hans Hermsen Advocaat en opdrachtgever, alsmede op 

alle overige met de hiervoor bedoelde overeenkomsten samenhangende rechtsverhoudin-
gen tussen Hans Hermsen Advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing en is de Rechtbank Gelderland bij uitsluiting bevoegd. 

 
7. Hans Hermsen Advocaat heeft een interne klachtenregeling en neemt voorts deel aan de 

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten: 
www.degeschillencommissie.nl. 

 
8. Hans Hermsen Advocaat is verzekerd voor aansprakelijkheid bij schade bij AON 

(Paalbergweg 2-4 te Amsterdam, tel. 020-4305250). De aansprakelijkheid is beperkt tot het 
bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd 
met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering bedraagt (in voorkomende gevallen): € 1.250.000,-- per 
aanspraak. 

 
9. Het uurtarief van Hans Hermsen Advocaat wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging en 

wordt vermenigvuldigd met het aantal aan de zaak bestede uren, te vermeerderen met btw. 
De tijd wordt genoteerd in tijdseenheden van 6 minuten. Reistijd wordt tegen hetzelfde tarief 
in rekening gebracht. Bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten en 
griffierecht, worden apart in rekening gebracht. Facturering vindt in beginsel maandelijks 
(achteraf) plaats. Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum. 

 


