
Als u mij opdracht verstrekt, doet u zaken met Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven h.o.d.n. DGA Recht.  
De rechtsvorm van mijn advocatenkantoor is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 69485828. 
 
Het geografisch adres, dat wil zeggen het bezoekadres, van mijn kantoor is Koningshoeven 18 5018 
AB Tilburg. 
 
Ik ben als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, 
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Uit dien hoofde 
ben ik gebonden aan de gedragsregels die u kunt vinden onder http://www.advocatenorde.nl. Voorts 
ben ik onderworpen aan tuchtrechtspraak. Klachten die u aan de tuchtrechter wilt voorleggen kunt u 
ook eerst bij de deken van de Orde van Advocaten Zeeland- West Brabant (Postbus 2530 4800 CM 
Breda, tel: 076 - 520 54 15) aan de orde stellen.  

Mijn BTW-nummer is: NL 1141.884.03.B01. 
 
Mijn algemene voorwaarden zijn in deze website opgenomen en voorts gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 69485828. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden u in 
schriftelijke vorm kosteloos toegezonden.  
 
Op uw rechtsverhouding met mij is het Nederlands recht van toepassing.  
. 
Bevoegd is de rechter die krachtens de Wet Rechtsvordering absoluut en relatief bevoegd is.  
 
Mijn uurtarief bedraagt € 250,-- per uur exclusief B.T.W. en exclusief verschotten en exclusie 
griffierechten en exclusief de kosten van door mij in overleg met u ingeschakelde derden (waaronder 
met name derden die specialistische bijdrage kunnen leveren aan de dienstverlening aan u).  
 
Mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij verzekeraar Turien & Co, 
Assuradeuren. Deze beroepsverzekering geeft dekking voor aanspraken, die tegen mij zijn ingesteld 
en/ of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Economische 
Ruimte of Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten (advocatuur) die zijn of worden 
uitgevoerd vanuit mijn Nederlandse vestiging en ten behoeve van binnen de Europese Economische 
Ruimte of Zwitserland gevestigde opdrachtgevers. Het verzekerd bedrag bedraagt maximaal € 
1.250.000,-- per aanspraak tot in totaal voor alle aanspraken in enig jaar € 2.500.000,--. 

Voor de interne klachtenregeling zij verwezen naar deze separaat in deze website opgenomen 
klachtenregeling.  
 
Voor notariële werkzaamheden verwijs ik mijn cliënten doorgaans door naar notariskantoor De Kort 
Van Tuijl, Daamen, notarissen, edoch dit notariskantoor en ook ik werken op zelfstandige basis. 
Opdrachtverlening aan mij en opdrachtverlening aan dit notariskantoor geschieden mitsdien 
afzonderlijk en op zelfstandige basis rechtstreeks aan degene die het aangaat.  


