
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan Grip   
  advocaten dan wel medewerkers van Grip advocaten. 

2.   Alle opdrachten worden door Grip advocaten beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook     
  indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De   
  werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3.  Grip advocaten is de handelsnaam van mr. Mark-Jan Germs, die kantoor houdt aan de Oranjesingel 2  
  (6511 NS) te Nijmegen met als doel het uitoefenen van een advocatenpraktijk. Grip advocaten is als   
  eenmanszaak in het handelsregister ingeschreven onder KvK-nummer 67795161. 

4.  De aan Grip advocaten verbonden advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse    
  Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl.  
  Meer informatie over de wet- en regelgeving die van toepassing is op advocaten vindt u op       
  www.advocatenorde.nl.

5.5.  Elke aansprakelijkheid van Grip advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de door Grip advocaten  
  bij Schreuder en Schreuder B.V. (postbus 575, 3000 AN Rotterdam) afgesloten              
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de        
  verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

6.  Ingeval niet tot de organisatie van Grip advocaten behorende derden bij de uitvoering van de      
  opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de cliënt geschieden. 

7.7.  Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op    
  deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

8.  Grip advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden en kan daarom geen derdengelden   
  ontvangen.

9.  Op iedere overeenkomst met Grip advocaten is de klachtenregeling van Grip advocaten van      
  toepassing. Deze is te raadplegen op de website en zal op verzoek worden toegezonden.

10.10. Op de rechtsverhouding tussen Grip advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.  
  De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil dat tussen Grip   
  advocaten en een cliënt mocht ontstaan. 
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