Zijn de advocaten van HJ aangesloten bij een
beroepsorganisatie?
Al onze advocaten zijn als advocaat ingeschreven bij
de Nederlandse Orde van Advocaten:
Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website: 		

070-3353535
info@advocatenorde.nl
www.advocatenorde.nl

Ook zijn onze advocaten lid van specialisatieverenigingen op de rechtsgebieden waarover zij
adviseren.
Welke (gedrags)regels zijn op de advocaten
van HJ Advocaten van toepassing?
Onze advocaten zijn - net als op alle advocaten in
Nederland – gehouden aan vele wetten en (gedrags)
regels, bijvoorbeeld over geheimhouding en het
voorkomen van tegenstrijdig belang. Deze regels zijn
onder meer vastgelegd in:
- de Advocatenwet;
- het Besluit beroepsvereisten advocatuur;
- de Verordening op de advocatuur;
- de Regeling op de advocatuur;
- de Gedragsregels 2018.
Voor de inhoud van deze regels verwijzen wij u
graag naar de website van de
Nederlandse Orde van Advocaten
- de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme
Daarnaast zijn onze advocaten op grond van de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft) verplicht om bij bepaalde
aangewezen diensten cliënten te identificeren, te
verifiëren en in het kader van die dienstverlening

verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties
te melden. Voor de inhoud en een toelichting van deze
wet verwijzen wij u graag naar een speciale website
van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Bij grensoverschrijdende werkzaamheden binnen de
Europese Unie en het Europees economisch gebied
nemen onze advocaten ook de CCBE Gedragscode
voor Europese advocaten in acht.
Waar kan ik terecht met een klacht?
HJ Advocaten streeft naar de beste kwaliteit van
haar dienstverlening. In het onverhoopte geval dat
u ontevreden bent lost HJ Advocaten dat graag
goed en snel op. Daarom heeft HJ Advocaten een
kantoorklachtenregeling. U vindt deze
klachtenregeling op onze website.
Werken de advocaten van HJ samen met
notarissen of belastingadviseurs of oefenen
zij nevenwerkzaamheden uit? Hoe wordt een
belangenconflict voorkomen?
Onze advocaten zijn maatschappelijk betrokken.
Zij vervullen nevenfuncties bij maatschappelijke
organisaties en instellingen. Op verzoek verstrekken
wij u hierover graag nadere informatie.
HJ Advocaten is onafhankelijk en heeft geen vast
samenwerkingsverband met bijvoorbeeld notarissen of
belastingadviseurs. Wel heeft HJ Advocaten een groot
informeel netwerk van professionals. Als de zaak dat
vraagt kan HJ Advocaten dus samenwerken met andere
gespecialiseerde professionals. Vanzelfsprekend zijn
adequate maatregelen genomen om belangenconflicten
te voorkomen. Ook hierover verstrekken wij op uw
verzoek graag nadere informatie.

