Algemene informatie
Rechtsvorm
Kop Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap Kop Praktijk B.V.
Kop Praktijk B.V. is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09156883.
Advocaten
Bij het kantoor werken drie advocaten, mr. R.K.A. (Roel) Kop, mr. M. (Maida) Sahman en mr. M.A.
(Marja) Mertens. Zij zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 2596
XM Den Haag, +31703353535 info@advocatenorde.nl.
Bezoekadressen
Het kantoor heeft één vestiging aan de Molenveldlaan 158 te (6523 RN) Nijmegen. Het kantoor is
gevestigd in de oude LIMOS-kazerne in Nijmegen-Oost. Parkeren is gratis in de grote ondergrondse
parkeergarage rechts voor het pand.
Tel: 024 737 03 76
Fax: 024 322 45 72
Email: mail@kopadvocaten.nl
BTW-nummer
NL818933288B01
Toepasselijke wet- en regelgeving
Advocaten dienen zich te houden aan de Advocatenwet en daarop gebaseerde Verordeningen en
Regels, die zijn te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daar vindt u ook
de gedragsregels die van invloed zijn op de relatie met u, maar ook gelden tussen advocaten
onderling.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden kunt u via deze link downloaden.
Kennismaking en vrijblijvend eerste advies
Het eerste kennismakings- en adviesgesprek is kosteloos en er is geen enkele verplichting aan dit
gesprek verbonden. We geven u graag de informatie die nodig is om te bepalen of u wel of niet een
zaak heeft.

Opdrachtbevestiging
De advocaat aan wie u vraagt om uw belangen te behartigen, zal in juridische zin de opdracht
bevestigen namens de Kop Advocaten. De advocaat die de opdracht bevestigt, is uw contactpersoon
en binnen het kantoor de dossierbehandelaar. Iedere opdracht wordt op maat per cliënt bevestigd. De
volgende algemene voorwaarden maken deel uit van de opdrachtbevestiging. Werkzaamheden
worden verricht tegen een uurtarief dat wordt vermeerderd met BTW.
Denkt u dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp? Neem dan contact op met het
Juridisch Loket (+319008020 ).
In alle gevallen wordt u door uw advocaat geïnformeerd over de te verwachten kosten van de door u
gevraagde dienstverlening. Deze kostenindicatie bindt de advocaat alleen, als met u een vaste prijs
wordt afgesproken, hetgeen mogelijk is als uw kwestie zich daarvoor leent. Uw advocaat zal u
tussentijds informeren indien de werkelijke kosten de geraamde kosten overschrijden.
Eventuele kosten die gemaakt worden voor uittreksels uit het Kadaster, of de Kamer van Koophandel,
legeskosten, betekeningskosten en griffierechten worden gespecificeerd doorbelast op de declaratie.
Declaraties worden zoveel mogelijk digitaal verzonden. De betalingstermijn is 14 dagen.
Opzeggingsmogelijkheid
De overeenkomst van opdracht is door u op ieder gewenst moment op te zeggen. De advocaat kan de
opdracht niet opzeggen, tenzij er sprake is van een gewichtige reden zoals een vertrouwensbreuk.
Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Betrokkenheid collega's
Het is mogelijk dat – wegens interne werkverdeling – de advocaat aan wie u de opdracht heeft
verstrekt, bij de dienstverlening aan u ook een collega betrekt. Dit komt de kwaliteit van de
dienstverlening ten goede. Bij Kop Advocaten werken in principe in teamverband in uw zaak.
Aansprakelijkheid en verzekering
Kop Advocaten heeft o.a. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheid
afgesloten bij AON (Risk Solutions). Het polisnummer is V0100098139. De polis van deze verzekering
kan ten kantore worden ingezien, indien zulks gewenst is en indien daar aanleiding voor bestaat.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomend geval door de
verzekering wordt uitgekeerd. Kop Advocaten is, als gevolg van de afgesloten verzekeringen, met
daarin opgenomen limieten, o.a. verzekerd voor schade als gevolg van gemaakte beroepsfouten.
Klachtregeling
De klachtenregeling kunt u via deze link downloaden.

