Kantoororganisatie Trivvy advocatuur
Verzekering
Trivvy advocatuur beschikt over een (individuele) beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien zich bij de
uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat
in
het
desbetreffende
geval
onder
de
door
Trivvy
afgesloten
(individuele)
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat in het desbetreffende geval op grond van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Trivvy komt.
Waarneming
Het kantoor draagt er zorg voor dat indien er sprake is van geplande tijdelijke of langdurige afwezigheid er
voor vervanging wordt gezorgd en dat het dossier van de cliënt, in overleg met de cliënt, indien nodig wordt
overgedragen aan de waarnemer.
De waarnemer wordt hierbij zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met
de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid
van de behandelend advocaat in geval van spoed.
Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door
een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de
cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te
bespreken.
De zaken van het kantoor worden (afhankelijk van de cliënt en de betreffende zaak) waargenomen door:
Van Luyn & Oskam Advocaten, mr. B.P. van Luyn.
Van Schuppen advocatuur, mr. M. van Schuppen
mr. M. van Straaten.
Indien u vragen heeft over de organisatie van Trivvy neemt u dan contact op via info@trivvy.nl of
bel 0655015963.
Rechtsgebiedenregister
Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Mr. J.M. van Poelgeest heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de
volgende rechtsgebieden geregistreerd: financieel recht.
Deze registratie verplicht J.M. van Poelgeest elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse
orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
Stichting derdengelden
Er is een stichting derdengelden. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:
63313219.

