
Intakeformulier 

Onland Advocatenkantoor  BV 

Cliëntgegevens 

Voornaam         .........................................                    Geboortedatum         ........................ 

Achternaam      .........................................                    Burgerlijke staat         ........................ 

Rechtspersoon  .........................................                   Oprichtingsdatum   ........................ 

Adres                .........................................                    Beroep                       ........................ 

Postcode           .........................................                   BSN/ KvK-nr.             ........................ 

Plaats               .........................................                      Bijz. hoedanigheid     ........................ 

Tel.                    ......................................... 

Mobiel               .........................................             □  Kopie ID-Bewijs 

E-mailadres      .........................................                  □  Kopie KvK-uittreksel 

Gegevens partner 

Voornaam        .........................................                Geboortedatum             ........................ 

Achternaam      .........................................                  □  Kopie ID-Bewijs 

Kinderen 

Namen          .........................................                 Geboortedata             ........................ 

                    .........................................                                                        ........................ 

                    .........................................                                                       ........................ 

  

Wederpartij 

Voornaam/achternaam  ..................................................................................................... 

Rechtspersoon                    ..................................................................................................... 

Adres       .........................................        Postcode  ........................ 

Plaats               .........................................         Tel.                  ........................ 

Fax                   .........................................         E-mailadres    ........................ 

BSN/KvK-nr.   ......................................... 

Korte (juridische) uiteenzetting/mogelijkheden 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

o Opdrachtgever(s) : .......................................................................................................................... 

 

o Opdrachtnemer : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onland 
Advocatenkantoor BV, te dezen vertegenwoordigd door haar directeur Mr  J.D. Onland 
 

o Opdracht tot het verlenen van juridische diensten ten aanzien van ………………………………… 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Ondergetekenden verklaren het volgende in aanmerking te nemen en overeen 
te komen:  

o Betalend  
Het uurtarief bedraagt € ................... excl. 5 % kantoorkosten en  excl. 21%  BTW. Het is onze 
gewoonte om tussentijds middels minutengespecificeerde overzichten te declareren, zeker 
wanneer hier, gelet op het aantal verrichte uren, aanleiding toe is. De bestede tijd wordt in 
rekening gebracht per tijdseenheid van 6 minuten.  
 

o Toevoeging 
Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn: 

• dat de belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het 
burgerservicenummer (BSN) de gegevens omtrent het inkomen en vermogen verstrekt 
(indien van toepassing ook van de partner via het burgerservicenummer  partner); 

• dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de Gemeentelijke 
Basis Administratie) de persoonsgegevens en het burgerservicenummer controleert (indien 
van toepassing ook van de partner); 

• dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de 
Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer 
controleert; 

• dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad 
voor Rechtsbijstand; 

• dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot 
weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging; 

• dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de 
rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing 
zijnde heffingsvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken 
en strafzaken. 
 

o Intrekken toevoeging 
Indien en voorzover de Raad voor Rechtsbijstand op enig moment zal besluiten tot intrekking 
van de toevoeging, wordt opdrachtgever met terugwerkende kracht als betalende cliënt 
aangemerkt. Alsdan zal  een uurtarief van € 200,-- exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW 
worden gehanteerd. 
 

o Bijkomende kosten    

• griffierecht 

• Deurwaarderskosten 

• Uittreksels 

• getuigen- en deskundigen 
 

o Kostenrisico in procedures 
In zowel toegevoegde als betalende zaken bestaat het risico van proceskostenveroordeling. 
 

 



 

o Klachten- en geschillenregeling 
Indien geschillen/klachten omtrent prijs/kwaliteit, schadeclaims en onbetaalde declaraties in der 
minne tussen cliënt(en) en de behandelend advocaat niet op te lossen zijn, wordt de interne 
klachtenprocedure van Onland Advocatenkantoor B.V. gevolgd. De in dat kader opgestelde 
klachtenregeling is te raadplegen op de website www.onlandadvocaten.nl. Indien na het 
doorlopen van de interne procedure de geschillen/klachten niet zijn opgelost, kunnen deze 
geschillen/klachten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, per adres 
Postbus 30851, 2500  GW  Den Haag. 
 

o Aansprakelijkheid    
Iedere aansprakelijkheid van de bij Onland Advocatenkantoor B.V. werkzame advocaat/ 
hulppersonen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
 

o Voorschot 
Het voorschot bedraagt € .................................... te betalen voor of op ........................................ 
op Rabobank IBAN NL71RABO0156811499. De overeenkomst van opdracht komt niet eerder 
tot stand dan wanneer het volledige voorschot is bijgeschreven dan wel in contanten is voldaan.  
 

o Omvang/toetsing opdracht 
De opdracht omvat eveneens alle werkzaamheden die uit de opdracht voortvloeien of daarmee 
verband houden, alsmede de vervolgopdrachten. 
 

o Door de opdrachtnemer wordt de opdracht getoetst  of deze valt onder de reikwijdte van de Wet 
ter voorkoming van witwassen  en financieren van terrorisme (Wwft )  
 

o Intrekken opdracht 
De opdrachtgever kan de opdracht op elk gewenst moment beëindigen of intrekken, met dien 
verstande dat inmiddels door opdrachtnemer gemaakte kosten en bestede tijd dienen te worden 
vergoed. 
 

o Algemene voorwaarden 
Door ondertekening van deze opdracht verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de 
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Onland Advocatenkantoor B.V. (versie 1.0), 
alsmede dat opdrachtgever voor het moment van ondertekening een redelijke mogelijkheid is 
geboden om van de inhoud daarvan kennis te nemen. 

  

 

 

 Aldus getekend te Oldenzaal op ..................................... 

  

  

Voor akkoord opdrachtgever(s)                    Voor akkoord Mr ........................ 

                                                                       Onland Advocatenkantoor B.V. 

  

..................................................                        ................................................... 
 

  

http://www.onlandadvocatenkantoor.nl/

