
Kantootklachtenregeling Schelsttaete c.s. Advocaten B.Y.

Schelsffaete c.s. Advocaten B.V. (hierna: "Schelstraete') streeft naar hoogwaardige dienstvedening. Indien
u onverhoopt ontevteden bent ovet het wetk dat een advocaat dat een advocaatnamens Schelstraete heeft
uitgevoetd, of over een door Schelsftaete 

^ 
n u vetzonden declaratie, verzoeken wrj u uw klacht aan ons

kenbaat te maken. Oveteenkomstig deze procedure zoals vastgelegd in onderstaande
kantoorklachtenregeling zullen wij uw klacht in behandeling nemen en et naar streven uw klacht binnen een
tedelijke termijn op te lossen.

Artikel t Begtipsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

-aduocaat de aan Schelstraete verbonden advocaat dan wel de persoon die werkt onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat;

-cliënt de afnemer, al dan niet vettegenwoordigd, van de diensten van Schelstraete;

-klager. de cliënt of diens vertegenv/oordiger die een klacht kenbaar maakt;

-kkcht- een geschil over (i.) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, (ii.)
de kwaliteit van de dienstvedening en/of (iii.) de hoogte van de aan de cliënt
verzonden declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld tn paragnaf 4 van de
Advocatenwet;

-klaclttenfunctionarir mt. L.M. Schelstraete of mr. Y. Zitman, de door Schelsftaete aangewezen
advocaten die belast zljn met de afhandeling van klachten.

Artikel 2: Toepassingsbereik

1'. Deze kantootklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen
Schelstraete en de cliënt.

2. Schelstraete dtaagt zotgvoot klachtenafhandeling conform de kantoorklachteregeling

Artikel 3: Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

^. het vastleggen van een ptoceduÍe om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een
constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedue om de oorzakenvan klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande telaties doot middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstvedening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: Informatie bii aanvang dienswerlening

Deze kantoorklachtentegeling is gepubliceerd op www.schelsffaete.nl. De advocaat wijst de cliënt voor het
aangaatt van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenkantoorregeling hanteert en
dat deze van toepassing is op de dienstvedening.

Artikel 5: Interne klachtenprocedure

1'. De cliënt dient de klacht in binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis heeft genomen
of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen van de advocaat dat tot de klacht
aanleiding heeft gegeven. Indien een klacht na het verstrijken van de voornoemde periode van drie
maanden is ingediend, kan de klachtenfunctionaris besluiten de klacht niet in behandeling te nemen. De
klachtenfunctionads zal de cliënt in dat geval zo spoedig mogelijk na ontvarigst van de klacht schriftelijk
informeren over het al dan niet in behandeling nemen van de klacht.



2. De cliënt dient de klacht schdftelijk in te dienen bij Schelstraete ter attentie van de klachtenfunctionads.
De cliënt vetsffekt daarblj tenminste de volgende informatie:

(i) de naam en adtesgegevens van de cliënt;
(ii ) de naam van de advocaat tegen wie de klacht is gericht;
(in ) een omschdjving van de klacht;
(- ) het dossiemwrunet waaÍop de klacht betekking heeft;
(" ) de vermelding dat de klacht via de kantoorklachtenregeling dient te worden behandeld;
("i ) de datum van indiening van de klacht en ondettekening.

3. Indien de klacht niet voldoet aan de vereisten zoals genoemd in lid 2 zal de klachtenfunctionaris de
cliënt daaroveÍ na ontvangst van de klacht informeren. De cliënt wordt in dat geval in de gelegenheid
gesteld om de ontbrekende informatie alsnog ^^Ír te leveten, bii gebreke waarvafl de
klachtenfunctionaris de klacht niet in behandeling zal nemen. De klachtenfunctionaris zal de cliënt in
het laatste geval schriftelijk informeren over het niet in behandeling nemen van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris stuurt na ontvangst van eeÍl complete klacht een ontvangstbevestiging aan de
cliënt.

5. De klachtenfunctionaris stelt de advocaat over urie is gekiaagd schriftelijk in kennis van het indienen
van de klacht en stelt de klager en de advocaat in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

6. De advocaat over u'ie is geklaagd ttacht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
tussenkomst van de klachtenfunctionads.

7. De klachtenfunctionaris sfteeft et naar binnen vier weken na ontvangst van een complete klacht deze
af te handelen of doet met opgave van redenen mededeling aan de klaget over afwijking van deze termijn
met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegtondheid van de Hacht zaI
worden gegeven.

8. De klachtenfunctionatis stelt de klager en de advocaat over u'ie is geklaagd schdftelijk op de hoogte van
het ootdeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

9. Ten aanzien van klachten over de hoogte van een declaratie geldt in 
"Á*rijking 

van lid 1. en in aanvulling
op lid 2 hetgeen is bepaald in attikel 6 van de algemene voorwaarden van Schelstraete: "Klachten ïegen de

hoogte enf of aard en de daur uan de uen'ichn werkqaamheden, $n alleen binnen de betalingttenn/n uan 14 dagen uan

dc dcclaratiu nogely'k bl' aangeïekende brief, Daarwaa$ dienen klachten deugdeQk genotiueerd te $'n." Indien de
kiacht hieraan niet voldoet, zal de klachtenfunctionaris de klacht niet in behandeling nemen. De
klachtenfunctionaris zal de cliënt in het laatste geval schriftelijk informeÍen over het niet in behandeling
nemen van de klacht.

Artikel 6: Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en de advocaaÍ over \rrie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vetgoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: Verantwoordeliikheden

1.. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. De advocaat over urie is geklaagd houdt de klachtenfunctionads op de hoogte over eventlreel contact
en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionads houdt de klaget op de hoogte over de behandeling van de klacht.



4. De klachtenfunctionads houdt het klachtdossiet bij.

Artikel S: Rechter

7. Indien een klacht niet naat tevredenheid van de klager is opgelost, kan de klager de klacht bij de
bevoegde rechtet te 's-Flettogenbosch aanhangig maken.

2. De klaget en Schelstaete kunnen, in afivijking van de procedure zoals neergelegd in deze
kantoorklachtentegeling, op elk gewenst moment gezamenlijk besluiten de behandeling van een klacht
niet voort te zetten, in welk geval de klager de klacht bij de bevoegde rechtet te 's-Hertogenbosch
aanhangqgkan maken.

Attikel 9: Klachttegisttatie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daatbij het klachtonderwerp.

Artikel 10: Ingangsdatum

Deze kantoorklachtemegeling gaat in op 17 september 2020


