
 

 

 

Dienstenrichtlijn 

 

In het kader van Dienstenrichtlijn (artikel 230b-230e van Boek 6 Burgerlijk Wetboek) en de Verordening op 

de advocatuur, zijn wij gehouden om onze cliënten te voorzien van bepaalde informatie, bij voorkeur via 

onze website. Om die reden treft u hier de volgende informatie aan. Deze informatie is een aanvulling op de 

informatie uit onze Algemene voorwaarden en dient in samenhang daarmee gelezen te worden. 

 

Algemene gegevens: 

Handelsnaam van het kantoor: BAX advocaten belastingkundigen 

Rechtsvorm van het kantoor: Limited Liability Partnership (LLP) 

Statutaire naam: BAX advocaten belastingkundigen LLP 

Geografisch adres: Edisonstraat 86 

7006 RE DOETINCHEM. 

tel.: + 31 (0) 314 37 55 00 

fax: + 31 (0) 314 33 21 48 

e-mail: info@baxadvocaten.nl 

Kamer van Koophandel nummer: 65376803 KvK Gelderland 

 

1. BAX advocaten belastingkundigen is een kantoor dat zich richt op de zakelijke dienstverlening, zowel op 

juridisch als fiscaal gebied (zowel procesvoering als advieswerkzaamheden). 

 

2. Op alle door BAX advocaten belastingkundigen gesloten overeenkomsten van opdracht zijn van toepas-

sing onze algemene voorwaarden. In artikel 10 van onze algemene voorwaarden is opgenomen dat op 

iedere overeenkomst van opdracht die BAX advocaten belastingkundigen uitvoert uitsluitend het Neder-

lands recht van toepassing is. Onze Algemene voorwaarden vindt u op onze website en de achterzijde 

van ons briefpapier.  

 

http://baxadvocaten.nl/Dit-is-BAX/Downloads/page.aspx/108 

 

3. Zoals vermeld in artikel 4 van onze algemene voorwaarden is BAX advocaten belastingkundigen verze-

kerd tegen beroepsaansprakelijkheid. BAX advocaten belastingkundigen is verzekerd tot een bedrag van 

€ 5.000.000,00 (vijf miljoen) per aanspraak en een maximumbedrag van € 10.000.000 (tien miljoen) per 

jaar. In de polis is geen geografische beperking van de dekking opgenomen.  
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Het adres van deze verzekeraar is: 

 

Nirimco 

Scheldestraat 2A 

6882 NE  VELP 

(Postbus 198, 6880 AD VELP) 

 

Polisnummer: 511011 

 

4. Het beroep van advocaat in Nederland is gereglementeerd. Op onze beroepsuitoefening is onder andere 

de Advocatenwet van toepassing. Onze beroepsuitoefening is uit hoofde van artikel 46 van de Advoca-

tenwet onderworpen aan het tuchtrecht van de NOvA. In artikel 1 lid 1 van de Advocatenwet is verder op-

genomen dat iedere advocaat wordt ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advoca-

ten (NOvA). De Advocatenwet en de gedragsregels voor advocaten vindt u onder: 

 

http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp 

 

Al onze advocaten zijn als zodanig ingeschreven bij de NOvA. De contactgegevens van de NOvA zijn:  

 

Nederlandse Orde van Advocaten 

Neuhuyskade 94 

2596 XM  DEN HAAG 

Telefoon: 070-3353535 

info@advocatenorde.nl  

 

5. Zoals vermeld in artikel 9 van onze algemene voorwaarden is op iedere overeenkomst van opdracht die 

BAX advocaten belastingkundigen uitvoert onze interne klachtenregeling van toepassing, conform artikel 

6.28 van de Verordening op de advocatuur. Een eventuele klacht kunt u toezenden aan de voorzitter van 

de klachtencommissie via v.jongerius@baxadvocaten.nl. Indien de klachtenregeling geen uitkomst biedt 

en overigens bij elk geschil is, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, uitsluitend de bevoegde 

Nederlandse rechter van de Rechtbank Gelderland bevoegd. Onze interne klachtenregeling en het klach-

tenformulier vindt u op onze website www.baxadvocaten.nl. 

 

6. De werkzaamheden die BAX advocaten belastingkundigen uitvoert zijn BTW-plichtig. Het BTW-nummer 

van BAX advocaten belastingkundigen NL 8560.87.312.B.01. 
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