ALGEMENE INLICHTINGEN betreffende JONKER ABELN ADVOCATEN

Jonker Abeln Advocaten (‘Jonker Abeln’) is een maatschap van een individuele advocaat
en twee praktijkvennootschappen waarin een advocaat zijn beroep uitoefent. De gegevens
van de leden van de maatschap (‘de vennoten’) zijn ingeschreven in het Handelsregister
te Amsterdam, onder nummer 63345943. Daarnaast is een oud-advocaat,
mr. R.V.H. Jonker, aan het kantoor verbonden als adviseur. Zij oefenen allen de praktijk
uit in het kantoor aan de De Lairessestraat 73 in (1071 NV) Amsterdam.
De geregistreerde voorwaarden waaronder de vennoten en de adviseur van Jonker Abeln
opdrachten aanvaarden zijn te vinden op de Contact-pagina van de website van het
kantoor: www.JonkerAbeln.nl.
Ook de klachtenregeling van het kantoor is daar gepubliceerd.
Alle advocaten verbonden aan Jonker Abeln zijn als advocaat ingeschreven bij de
Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon
070 335 35 35, e-mail info@advocatenorde.nl. Zij zijn daardoor onderworpen aan de
wettelijke regels voor advocaten, waaronder de geheimhoudingsplicht en het
advocatentuchtrecht.
Als een cliënt een klacht heeft, en geen genoegen neemt met de uitkomst van de
klachtenregeling van het kantoor of daarvan geen gebruik wil maken, kan hij zijn klacht
indienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Paulus Potterstraat 18,
1071 DA Amsterdam, tel. 020 589 6000, fax 020 589 6001; e-mail orde@aova.nl.
Meer informatie over deze klachtenregeling en over het Dekenspreekuur is te vinden op de
website van de Orde: www.advocatenorde-amsterdam.nl.
Alle advocaten zijn wettelijk verplicht, hun cliënten te identificeren, en na te gaan of
aanwijzingen bestaan dat een dienst wordt gevraagd in verband met onwettige
activiteiten. Als het gaat om een transactie of oprichting van een vennootschap, moeten
wij informatie vragen volgens de ‘Know Your Customer’ Questionnaire, te vinden op de
Contact-pagina van onze website.
Gelden die aan ons worden overgemaakt voor cliënten of voor anderen dienen gestort te
worden op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Mrs Jonker c.s. Advocaten
bij de ABN-AMRO Bank (BIC code ABNANL2A) nr. NL44 ABNA 0499 872 002.
Voor de BTW is Jonker Abeln bij de Belastingdienst geregistreerd onder het nummer
NL0066.49622.B01.
De beroepsaansprakelijkheid van Jonker Abeln en de daaraan verbonden personen
wereldwijd is gedekt, tot een maximum van € 2.500.000,- per geval, door Allianz
Nederland Schadeverzekering, Coolsingel 139, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam.
Verdere informatie kan verkregen worden bij de behandelend advocaat, of via het
algemene e-mailadres: info@JonkerAbeln.nl.

