
INFORMATIEDOCUMENT 

Informatie o.g.v. artikel 6: 230b-e BW en artikel 7.4 lid 2 van de Verordening op de advocatuur. 

1. Alle overeenkomsten met cliënten worden gesloten door de eenmanszaak 

Advocatenkantoor Wendelgelst, gevestigd aan de Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72036915. 

 

2. Op alle werkzaamheden en diensten van ons kantoor zijn de Algemene Voorwaarden van 

Advocatenkantoor Wendelgelst van toepassing. Deze bevatten onder meer een beperking 

van de aansprakelijkheid van het kantoor tot aan het bedrag dat in het voorkomende geval 

wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor 

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van het kantoor onder die verzekering. De 

Algemene Voorwaarden staan op de website www.wendelgelst.nl. Zij liggen voor u ook ter 

inzage op ons kantoor en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.  

 

3. Advocatenkantoor Wendelgelst heeft een verzekering afgesloten tegen 

beroepsaansprakelijkheid via HDI (Haaksbergweg 75, 1101 BR Amsterdam, telefoon: 020 565 

0655). De aansprakelijkheid van ons kantoor is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in 

het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder die verzekering vermeerderd met het 

bedrag van het eigen risico van het kantoor onder die verzekering. De dekking bedraagt in 

voorkomende gevallen maximaal € 1.000.000 per aanspraak en maximaal € 2.000.000 per 

contractjaar. Desgewenst kunt u de verzekeringspolis op ons kantoor inzien. 

 

4. Mr. Wendelgelst is als advocaat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van 

Advocaten en de Amsterdamse Orde van Advocaten. Als advocaat is hij gebonden aan 

wetten en regels waaronder de Gedragsregels Advocatuur. U kunt deze hier raadplegen. De 

Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten houdt toezicht op de naleving daarvan.  

 

5. In geval van afwezigheid van mr. Wendelgelst worden de zaken waargenomen door 

mevrouw mr. S.K. Lang (Langblok Advocaten, Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen, telefoon: 

020 – 753 17 71, internet: www.langblok.nl).   

 

6. Advocatenkantoor Wendelgelst ontvangt geen derdengelden en is daarom niet aangesloten 

bij een stichting derdengelden. Gelet hierop kan ons kantoor geen derdengelden ontvangen.  

 

7. Advocatenkantoor Wendelgelst hanteert een kantoorklachtenregeling. U kunt deze hier 

raadplegen. Klachten en geschillen die na toepassing van de kantoorklachtenregeling niet zijn 

opgelost worden exclusief beslecht door de Rechtbank Amsterdam. 

 

8. Advocatenkantoor Wendelgelst is per post bereikbaar op het adres Startbaan 6, 1185 XR 

Amstelveen, telefonisch via nummer 020 – 303 14 80 en per e-mail op info@wendelgelst.nl 

of via www.wendelgelst.nl. Via deze kanalen kunt als u wilt ook een klacht indienen of 

nadere informatie opvragen over de door Advocatenkantoor Wendelgelst verrichte diensten.  

 

9. Het btw-nummer van Advocatenkantoor Wendelgelst is NL002100429B57. 

 

10. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Wendelgelst en de cliënt is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.  
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