Gegevens praktijk
Rechtsvorm Nederland
Hertoghs advocaten is de handelsnaam van Hertoghs advocaten-belastingkundigen B.V.,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te
Breda. Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder
nummer 20030506. Het BTW-nummer is NL 0013.32.338.B.01
Rechtsvorm Curaçao
Hertoghs advocaten is tevens de handelsnaam van Hertoghs advocaten B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te Curaçao. Deze
vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder
nummer 150090. Het CRIB nummer is 102519353.
Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid Nederland en Curaçao
Hertoghs advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij Allianz Nederland
Schadeverzekering onderdeel van Allianz Benelux N.V. onder polisnummer SF232235694.
Daarin is opgenomen een eigen risico van € 10.000,00 per aanspraak en een maximum
dekking van € 5.000.000,00 per aanspraak per jaar met een maximum van € 10.000.000,00
per verzekeringsjaar.
In de algemene voorwaarden van Hertoghs advocaten, zijn de beperkingen van de
beroepsaansprakelijkheid opgenomen.
Klachtenregeling Nederland en Curaçao
Zoals in de algemene voorwaarden is vermeld, kent het kantoor een interne klachtenregeling
met een klachtfunctionaris. Indien partijen er onderling niet uit mochten komen, wordt de
klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ingeval van tuchtrechtelijke
klachten met betrekking tot door Hertoghs advocaten uitgevoerde werkzaamheden, zal
Hertoghs advocaten de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze
klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten (Nederland) dan wel de Orde van Advocaten
Curaçao.
Beroeps- en Gedragsregels Nederland
Onze advocaten in Nederland staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten
(Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, Tel. 070 - 33 53 535, info@advocatenorde.nl). Zij
zijn gebonden aan de voor advocaten geldende beroeps- en gedragsregels. U kunt deze
vinden op www.advocatenorde.nl.
Beroeps- en Gedragsregels Curaçao
Onze advocaten op Curaçao staan ingeschreven bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij zijn gebonden
aan de voor advocaten geldende beroeps- en gedragsregels. U kunt deze vinden op
www.ordevanadvocaten.cw.

