
  

 

Disclaimer en privacyverklaring 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht de via deze website 
verstrekte informatie onverhoopt onjuist en/of onvolledig zijn, dan is Folkers Advocaten niet aansprakelijk 
voor gevolgen van die onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking. Evenmin is Folkers Advocaten 
aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende software, onjuiste en/of onvolledige 
informatie, die bereikbaar is via links op onze site en het gebruik van de site in het algemeen. Folkers 
Advocaten is een samenwerking tussen Folkers Advocaten B.V. (voor welke vennootschap Mr. H. Folkers 
en Mr. F. Folkers als advocaat werken), zijnde een besloten vennootschap welke statutair is gevestigd te 
Gorinchem en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 57931437, de 
eenmanszaak van Mr. A.A. Kammer-Nieuwenhuizen (Kammer Advocatuur), ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 70176566 en de eenmanszaak van Mr. M.M. Hoogerdijk (Hoogerdijk 
Advocatuur), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62956647. Folkers Advocaten 
B.V., dan wel Mr. A.A. Kammer-Nieuwenhuizen (Kammer Advocatuur), dan wel Mr. M.M. Hoogerdijk 
(Hoogerdijk Advocatuur), zijn altijd afzonderlijk en derhalve nimmer gezamenlijk opdrachtnemer c.q. 
opdrachtgever van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alleen de entiteit 
(Folkers Advocaten B.V., dan wel Mr. A.A. Kammer-Nieuwenhuizen (Kammer Advocatuur), dan wel Mr. 
M.M. Hoogerdijk (Hoogerdijk Advocatuur)) die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de 
werkzaamheden, kan in voorkomende gevallen aansprakelijk worden gesteld, het laatste met inachtneming 
van hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald. Daar waar Folkers Advocaten staat vermeldt, dient 
in voorkomende gevallen te worden gelezen “entiteit”, afhankelijk van wie in het toepasselijke geval 
opdrachtgever en/of opdrachtnemer is. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst van 
opdracht, waarop de algemene voorwaarden van Folkers Advocaten van toepassing zijn. De Algemene 
Voorwaarden treft u aan op onze website en liggen ter inzage op ons kantoor. Op alle overeenkomsten die 
met Folkers Advocaten B.V., dan wel met Mr. A.A. Kammer-Nieuwenhuizen (Kammer Advocatuur), dan 
wel Mr. M.M. Hoogerdijk (Hoogerdijk Advocatuur) tot stand komen, is Nederlands recht van toepassing. De 
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Folkers 
Advocaten gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Wanneer u het contactformulier invult op onze website 
www.folkers-advocaten.nl , worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Folkers Advocaten bewaart uw 
contactgegevens enkel ten behoeve van directe communicatie met u. U heeft het recht de gegevens die wij 
van u hebben in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Mocht u het laatstgenoemde wensen, dan 
verzoeken wij u contact met ons opnemen via: info@folkers-advocaten.nl 
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