OPDRACHTFORMULIER – GOTINK & VAN DENDEREN ADVOCATEN

(v15.01c)

Gegevens van de cliënt
Naam

:

Geboortedatum

:

Nationaliteit

:

Identiteitsbewijs

: kopie van [paspoort / rijbewijs / ID-kaart]

BSN-nummer

:

Uittreksel Handelsregister

: n.v.t. / is overgelegd / wordt opgevraagd door: advocaat / cliënt

Adres woonhuis/bedrijfsvestiging

:

Postadres

:

Telefoon (vast)

: privé:

werk:

Telefoon (mobiel)

: privé:

werk:

Telefax

:

E-mail

:

Bankrekening
:
Gegevens van de partner (wel / niet van toepassing)
Naam

:

Geboortedatum

:

Nationaliteit

:

Identiteitsbewijs

: kopie van [paspoort / rijbewijs / ID-kaart]

BSN-nummer

:

Uittreksel Handelsregister

: n.v.t. / is overgelegd / wordt opgevraagd door: advocaat / cliënt

Adres woonhuis/bedrijfsvestiging

:

Postadres

:

Telefoon (vast)

: privé:

werk:

Telefoon (mobiel)

: privé:

werk:

Telefax

:

E-mail

:

Bankrekening
:
Gegevens van de tegenpartij (wel / niet van toepassing)
Naam

:

Geboortedatum

:

Nationaliteit

:

Identiteitsbewijs

: kopie van [paspoort / rijbewijs / ID-kaart]

BSN-nummer

:

Uittreksel Handelsregister

: n.v.t. / is overgelegd / wordt opgevraagd door: advocaat / cliënt

Adres woonhuis/bedrijfsvestiging

:

Postadres

:

Telefoon (vast)

: privé:

werk:

Telefoon (mobiel)

: privé:

werk:

Telefax

:

E-mail

:

Bankrekening

:

paraaf Advocaat: …………………………………………………………..

paraaf Cliënt: …………………………………………………

blad 1 van 3

Zaakgegevens
Rechtsgebied(en)

:
:

Meer specifiek

:
:

Omschrijving van het geschil

Omschrijving van de opdracht

Gesubsidieerde rechtsbijstand ?
Alleenstaande

: ja / nee

Netto-maandsalaris

:€

WOZ-waarde eigen woning

:€

Vrije waarde eigen woning

:€

Spaargelden

:€

Toevoeging wordt

: wel / niet aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand

Rechtsbijstandsverzekering?

: ja / nee

Verzekeraar

:

Polisnummer

:

De onderstaande keuze van de cliënt is wel / niet van toepassing:
Hoewel cliënt wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is de advocaat niet bereid om deze zaak op die
vergoedingsgrondslag te behandelen. Cliënt zou zich tot een andere advocaat kunnen wenden, doch kiest in plaats daarvan
uitdrukkelijk voor rechtsbijstand door de ondergetekende advocaat op basis van het hierbij afgesproken honorarium.
Intrekking toevoeging met terugwerkende kracht wegens financieel resultaat
Tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht
ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, indien:
a. De cliënt de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde, of,
b. Op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak waarvoor de toevoeging was verleend de cliënt als resultaat van die
zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen heeft,
behalve in zaken betreffende strafrecht of vreemdelingenrecht.
Het gevolg van deze mogelijk intrekking is, dat de cliënt met terugwerkende kracht geen aanspraak heeft op gesubsidieerde
rechtsbijstand, en bijgevolg dat:
1. De Raad voor Rechtsbijstand de reeds aan de advocaat uitbetaalde subsidie rechtstreeks van de cliënt zal terugvorderen, en,
2. De advocaat zijn werkzaamheden aan de cliënt in rekening zal brengen op basis van het toepasselijke uurtarief,
uiteraard onder aftrek van de reeds ontvangen subsidie en de reeds door de cliënt betaalde eigen bijdrage.

paraaf Advocaat: …………………………………………………………..

paraaf Cliënt: …………………………………………………

blad 2 van 3

Financiële afspraken
Vergoedingsgrondslag is een uurtarief van : €

p/u, vermeerderd met BTW

Honorarium:
a. volgens het bovenstaande uurtarief

: ja / nee; te declareren per maand / kwartaal / anderszins

b. vast bedrag ongeacht urenaantal

:€

Wijze van declareren vast bedrag

:

, vermeerderd met BTW

:
Voorschot op honorarium

:€

te betalen vóór

Betalingsregeling

:€

per week / maand / kwartaal

Eigen bijdrage Toevoegingszaak

: te bepalen door de Raad voor Rechtsbijstand

Voorschot op eigen bijdrage

:€

te betalen vóór

Indien toevoeging geweigerd/ingetrokken : honorarium volgens het bovenstaande uurtarief
Anderszins

: tarief:

Regeling bij tussentijdse beëindiging

:
:

* De aan de zaak bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd in eenheden van 6 minuten!
Bijkomende kosten
Uittreksels

: ja / nee / mogelijk

Griffierecht

: ja / nee / mogelijk

Deurwaarderskosten

: ja / nee / mogelijk

Kosten externe advocaat

: ja / nee / mogelijk

Reis- en Verblijfkosten

: ja / nee / mogelijk

Proceskosten tegenpartij

: ja / nee / mogelijk

Anderszins

:
:

* Als de werkelijke kosten afwijken van de geraamde kosten gelden de werkelijke kosten!
Nadere betalingsafspraken
Cliënt wil gewaarschuwd worden zodra de behandeling van de zaak meer dan een bepaald aantal uren lijkt te gaan vergen
: nee / ja, indien meer dan

uren

Door ondertekening van dit formulier machtigt cliënt de Stichting Beheer Derdengelden GoDen om met de voor cliënt
ontvangen gelden bij voorrang de openstaande rekeningen van de advocaat te voldoen.
Bijzonderheden
1. Door ondertekening van dit formulier:
- bevestigt cliënt dat hij/zij van de advocaat een kopie van dit opdrachtformulier heeft ontvangen,
- verklaart cliënt zich bekend en akkoord met de bijgevoegde algemene voorwaarden en kantoorklachtenreglement
- verklaart cliënt zich geïnformeerd over de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation
zoals omschreven op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org);
2.

Ondertekening advocaat

Ondertekening cliënt

datum:

datum:

plaats: Hengelo / Borne

plaats:

handtekening Advocaat:

handtekening Cliënt:

blad 3 van 3

