Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. kantoorbrochure
In deze brochure geven wij u, als cliënt of toekomstig cliënt, een korte uitleg over het werkterrein
van ons kantoor, onze werkwijze, de kosten en onze regeling met betrekking tot mogelijke
klachten.
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Werkwijze
De Besloten Vennootschap Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. is gevestigd te
Zoetermeer (handelsregister 27317526 / BTW: NL 821630672B01). Ze legt zich volledig
toe op de behandeling van zaken op het gebied van personenschade. Het gaat hierbij om
het verhalen van schade ten gevolge van letsel of overlijden. Er wordt zowel geprocedeerd
als geadviseerd. Personenschade kan in diverse situaties ontstaan:
Verkeersongevallen
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Medische fouten
Sport- en spelongevallen
Gebrekkige producten
Geweldsmisdrijven
Het kantoor treedt daarbij uitsluitend op voor slachtoffers en regresnemers. Tegenstrijdige
belangen worden zo vermeden. Er wordt niet opgetreden voor aansprakelijke partijen of hun
verzekeraars.
Mr. T.J.J. van Dijk heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en
het personenschaderecht. Naast zijn werk als advocaat publiceert en doceert mr. Van Dijk over
onderwerpen die op zijn vakgebied liggen.
Mr. Van Dijk is ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten
(www.advocatenorde.nl / info@advocatenorde.nl) en lid van alle voor zijn vakgebied relevante
organisaties (LSA, WAA en ASP).
Goede medische advisering is onontbeerlijk voor de behandeling van personenschade zaken.
Het kantoor werkt daarom samen met ervaren (BIG geregistreerde) medisch adviseurs.
Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld indien inschakeling van een medisch adviseur wenselijk
is.

Medische informatie
Voor een letselschadezaak is het van belang dat met uw schriftelijke toestemming medische
informatie bij de behandelende artsen kan worden opgevraagd. Het is ook van belang dat u de
advocaat op de hoogte houdt van het verloop van de medische behandelingen.
Met behulp van deze informatie kan een beeld worden verkregen van de aard en de ernst van het
veroorzaakte letsel en van de medische behandelingen die werden ingesteld. Deze informatie
wordt beoordeeld door de advocaat en door de medisch adviseur.
Ook de verzekeraar van de aansprakelijke partij zal een eigen medisch adviseur inschakelen om de
medische informatie te beoordelen.
In veel gevallen is het nodig dat een onafhankelijke arts, dat wil zeggen een ander dan de
behandelend arts, bij u een onderzoek verricht om te kunnen rapporteren over vragen die voor de
schaderegeling van belang zijn. Een dergelijk onderzoek wordt ook wel een medische expertise
genoemd.
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In het algemeen zal zo’n onderzoek pas plaatsvinden zodra wordt verwacht dat de medische
situatie zich niet meer ingrijpend zal wijzigen. Er wordt dan veelal gesproken van een
‘medische eindtoestand’.
Het verkrijgen van duidelijkheid over de medische gevolgen van het letsel vergt vaak veel tijd. U
moet er daarom rekening mee houden dat een definitieve regeling van de zaak in veel gevallen pas
na het bereiken van een ‘medische eindtoestand’ op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Kosten
Is aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ongeval of aandoening erkend, dan komen
de kosten van rechtsbijstand en medische advisering in beginsel, als onderdeel van de
schade, voor vergoeding in aanmerking en wel op grond van artikel 6:96 van het
Burgerlijk Wetboek. Dit voor zover is voldaan aan het dubbele redelijkheidscriterium. Dit
criterium houdt in dat het enerzijds redelijk moet zijn dat deskundige bijstand wordt
ingeroepen en anderzijds dienen de kosten van die deskundige bijstand in een redelijke
verhouding tot de schade te staan.
In sommige gevallen moet u er rekening mee houden dat een deel van de buitengerechtelijke
kosten toch voor uw rekening kan komen, bijvoorbeeld als er sprake is van gedeeltelijke
aansprakelijkheid of in het geval de aard, ernst of oorzaak van de klachten en beperkingen ter
discussie staan.
Indien een gerechtelijke procedure tot erkenning van de aansprakelijkheid of tot verhaal van de
schade gevoerd moet worden, dan geldt veelal dat de kosten van juridische bijstand niet
(volledig) verhaald kunnen worden. Bij het voeren van een gerechtelijke procedure dient u
derhalve sowieso rekening te houden met het (geheel of gedeeltelijk) voor eigen rekening
komen van kosten.
Tarieven:
Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. hanteert een basisuurtarief van € 268,50.
Genoemd uurtarief wordt vermeerderd met 21% BTW. Het uurtarief kan jaarlijks geïndexeerd
worden. Het uurtarief kan – al naar gelang het belang van de zaak – verhoogd of verlaagd worden.
Declareren:
U bent als cliënt de opdrachtgever van de advocaat en ook zijn formele debiteur. De
declaraties staan op naam van de cliënt. In zaken waarin aansprakelijkheid erkend is
worden deze declaraties verzonden aan (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij.
Declaraties worden altijd voorzien van specificatie. De cliënt ontvangt een afschrift van
die declaraties. Ook de kosten voor het inwinnen van medische informatie en het
honorarium van de medisch adviseur worden, voor zover mogelijk, verhaald op de
aansprakelijke partij.
Rechtsbijstandsverzekering:
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, maak hiervan dan altijd melding tijdens
het eerste gesprek met de advocaat. Bezien zal dan worden of u een beroep op deze verzekering
kunt doen. Indien uw zaak reeds in behandeling is bij een rechtsbijstandsverzekering en u verzoekt
Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. om de behandeling over te nemen, dan dient u er
rekening mee te houden dat uw aanspraken ingevolge de rechtsbijstandsverzekering kunnen
komen te vervallen.
Ziektekostenverzekeraar, werkgever of uitkerende instantie
In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om met uw ziektekostenverzekeraar, werkgever of
uitkerende instantie (bijvoorbeeld het UWV) af te spreken dat de kosten verbonden aan een
gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk voor rekening van die ziektekostenverzekeraar,
werkgever of uitkerende instantie komen. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen waarin een dergelijke
instantie zelf regres wil plegen voor de door die instantie gedane uitkeringen.
Gesubsidieerde rechtsbijstand:
Veel mensen komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u hiervoor
in aanmerking komt houdt dit in dat de overheid de kosten van de advocaat betaalt. Het
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systeem wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. U bent veelal wel een eigen
bijdrage verschuldigd. Als de Raad voor Rechtsbijstand toestemming geeft dan wordt er,
zoals dat heet, een advocaat aan u toegevoegd. Daarvan wordt u door de Raad voor
Rechtsbijstand schriftelijk in kennis gesteld. Voor de vraag of u in aanmerking komt voor
gesubsidieerde rechtsbijstand is uw inkomen en uw vermogen van belang. Verwezen zij
naar de informatie die daarover kan worden verkregen via www.rvr.org. Mocht u niet
beschikken over een internetverbinding dan kan Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. u
nader informeren over de gang van zaken en de recente normbedragen.
Indien u voor een gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt dan komen niet alle kosten
voor vergoeding in aanmerking. Voor eigen rekening komen de eigen bijdrage, de kosten
verbonden aan het opvragen van medische informatie en de kosten van de medisch adviseur. Als
uw zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt betaalt u verder griffierecht, de kosten van
deskundigen en de kosten van getuigen. Van belang is ook dat bij een eventueel verlies van de
procedure de proceskostenveroordeling niet onder de toevoeging valt en dus niet wordt vergoed.
Intrekken toevoeging:
Van groot belang is ook het gegeven dat de Raad voor Rechtsbijstand de verstrekte toevoeging
met terugwerkende kracht kan intrekken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel
resultaat is behaald (de grens ligt thans rond de € 15.000,--).
Intrekking zal ook geschieden indien de advocaatkosten verhaald kunnen worden op de
aansprakelijke partij. Indien de toevoeging wordt ingetrokken dan worden de verrichte
werkzaamheden bij u in rekening gebracht.

Geschillenregeling & bemiddeling
Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. kent een eigen een klachtenregeling. Klachten kunnen
worden ingediend bij de externe klachtenfunctionaris, de heer mr. T.K.A.B. Eskes.
Het postadres van mr. Eskes is postbus 338, 3300 AH Dordrecht (mail:
dordrecht@advocatenkantooreskes.nl). Mr. Eskes is bereikbaar op telefoonnummer 0786328500.
Indien u als cliënt een klacht heeft over mr. T.J.J. van Dijk dan kunt u zich ook wenden tot de
LSA ombudsman. Deze ombudsman bemiddelt bij klachten van een cliënt over zijn of haar LSAadvocaat en bij conflicten tussen cliënt en de LSA-advocaat. Mr. T.J.J. van Dijk is verplicht zich aan
de bemiddeling te onderwerpen en aan het onderzoek en de bemiddeling mee te werken.
Indien u het niet eens bent met een declaratie dan bestaat de mogelijkheid hierover het
oordeel te vragen van de LSA Geschillencommissie Declaraties. Ook voor verzekeraars
bestaat deze mogelijkheid. Mr. T.J.J. van Dijk zal zich gebonden achten aan het oordeel
van deze geschillencommissie.
Voor de volledigheid zij er ten slotte op gewezen dat u declaraties ook kunt voorleggen aan de
Raad van Toezicht. De volledige geschillenregeling wordt u op verzoek toegezonden.

Aansprakelijkheidsverzekering
Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. is tegen het risico van wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd bij HDI-Gerling Verzekeringen, onder polisnummer:
93071186. Er is in principe sprake van een werelddekking exclusief USA en Canada.
Werelddekking betekent in dit verband dat de verzekeraar verweer zal voeren mocht in
het buitenland worden gedagvaard. Inhoudelijk blijft de dekking gebaseerd op de
werkzaamheden naar Nederlands recht. Het verzekerd bedrag is gelimiteerd tot €
2.500.000,-- per aanspraak.

Waarnemingsregeling
In geval van langdurige of blijvende uitval van mr. T.J.J. van Dijk zal mr. A.H.H. Fuchs
van Haagrecht Advocaten in Den Haag (Jan van Nassaustraat 55, 2596 BP Den Haag,
telefoonnummer 070-31 419 00) als waarnemer optreden. Ten behoeve van deze
waarnemer is een waarnemingsregeling opgesteld.
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Derdengelden
Advocatenkantoor Thomas van Dijk B.V. beschikt niet over een Stichting Beheer
Derdengelden. Er kunnen dan ook geen derdengelden in ontvangst worden genomen.
Alle voor slachtoffers bestemde gelden worden rechtstreeks aan hen uitbetaald.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot mr. T.J.J. van Dijk, bereikbaar op
telefoonnummer: 079-3239558 of via e-mail: t.vandijk@advocaatvandijk.nl.
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