Aanvraag Intakegesprek
Als u onderstaande gegevens invult, nemen wij met u beiden contact op voor een gratis oriënterend gesprek.
Dit kan middels WhatsApp video overleg of op kantoor. Wij helpen u met het beantwoorden van de eerste vragen.
Uw situatie wordt besproken en u krijgt informatie over de procedure en de kosten daarvan. Na afloop ontvangt u
een checklijst van toe te zenden gegevens.

Hoe verloopt de aanvraag?

Wat zijn uw voordelen?
• Betrouwbaar en snel: 26 jaar ervaring en
zeer hoge klanttevredenheid.
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Intake: bel nu
0800-822 44 33
Aanvraagformulier

• Geen uurtarief: voor dezelfde vaste kosten werken
wij net zo lang door, totdat u gescheiden bent.

Met u worden besproken onderwerpen zoals de

Aanvraag
woonsituatie, eventuele kinderen, inkomen, verdeling

Opdracht wordt gegeven tot het samen met ons gereed maken
van spullen, geld, schulden en pensioen. U krijgt
van de stukken, waarna de procedure via de rechtbank zal
informatie over de kosten en de procedure. Daarna
worden aangevraagd. De onderstaande voorwaarden zijn van
krijgt u een checklijst toegezonden waarop staat welke
toepassing. De werkzaamheden en de tarieven zijn inclusief
gegevens nodig
zijn voor
deuaanvraag.
bemiddeling
(mediation)
tussen
beiden; alle gesprekken;
alle correspondentie; alle contacten via email en telefoon; het
gereedmaken van de stukken; alle berekeningen kinderalimentatie
en partneralimentatie; procedure via rechtbank.

2

Opstellen
stukken

Hoe verloopt de aanvraag?
Uw gegevens worden verwerkt en met u beiden besproken. Altijd wordt gewerkt naar een situatie die recht
Lees
deubrochure
eneventuele
als u nog vragen
doet aan het belang
van
beiden en
kindeheeft, bel dan (gratis)
ren. De concept stukken worden meerdere keren aan u
voorgelegd en aangepast totdat u beiden akkoord bent.
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3
2

0800-822 44 33

• Subsidiemogelijkheid: uw kosten zijn laag als u
subsidie krijgt (ongeveer 60% van onze klanten).
Stuur mee:
• Betaal in termijnen: 3 tot 10 termijnen en geen
betaling vooraf.
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Uittreksel uit het persoonsregister
Verkrijgbaar in de gemeente waarin u woont. Met vermelding
Uwnationaliteit
antwoorden
worden
gebruikt
om iets meer
en datum
vestiging
in Nederland.
Stuur van u te
het
origineel
mee,
niet
ouder
dan
3
maanden.
weten, zodat wij u beter kunnen helpen.
Afschrift
uit het huwelijksregister
Gemeenschap
van goederen /register geregistreerde
partnerschappen
Beperkte gemeenschap (vanaf 1-1-2018)
Verkrijgbaar in de gemeente waar u bent getrouwd of het
Huwelijkse voorwaarden
geregistreerd
partnerschap bent aangegaan. Als dat in het
buitenland
was,
moet het document uit het buitenland komen,
Kind(eren),
leeftijd(en):
tenzij de registratie was gedaan in het internationale register in
Koopwoning
Den Haag. Stuur het origineel mee, niet ouder dan 3 maanden.

Huurwoning

Kopie rijbewijs (aan beide zijden kopiëren), of

Erfenissen/schenkingen ontvangen

Rechtbank en
Gemeente

Kopie paspoort/identiteitsbewijs (aan beide zijden kopiëren)

Onderneming:

Eenmanszaak

BV

Kopie huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden

Vul samen de vragenlijsten in
Formele afwikkeling van uw scheiding.

Belastingaangifte die u zelf heeft gedaan; de meest recente
versie (let op, niet de aanslag)

Welke vragen heeft u? (stel ze hieronder)

Facturering

Er wordt voor u altijd eerst gecontroleerd in hoeverre u subsidie
krijgt. Pas daarna zal een factuur worden opgemaakt. Facturen
worden meestal per email toegezonden, zodat dat u eenvoudig via
iDEAL kunt betalen.

Ondertekening aanvraag

Echtscheiding

Wij betalen graag als volgt:

Bedrag ineens
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6

10

Voor termijnbetalingen geldt een toeslag van 5%

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Contact gegevens

Naam:

Termijnen:

Scheiding van tafel enbed

Naam:

Straat:

Nr:

Postcode:

Plaats:

Straat:
Postcode:

Telefoon:

Telefoon:

Email:

Email:

Handtekening:

Handtekening:

Nr:
Plaats:

Verzenden naar: Echtscheidingswinkel,
Freddy van Riemsdijkweg
4, 5657EE
Eindhoven,
info@echtscheidingswinkel.nl
Verzenden naar: info@echtscheidingswinkel.nl
of per post: Freddy
van Riemsdijkweg
4, 5657
EE Eindhoven
Belangrijk! U gaat geen verplichting aan met dit formulier. Het dient slechts als leidraad voor een eerste gesprek met u beiden.

Binnen
werkdagen
u de
schriftelijke
bevestiging.
Contact
wordt onderhouden
via post, op
telefoon
Het
is niet
Natwee
ontvangst
nemenkrijgt
wij met
u beiden
contact
op om een gratis
verkennend
gesprek in te plannen,
kantooren
ofemail.
middels
video-bellen.
noodzakelijk om langs te komen op gesprek. Vaak is de totale doorlooptijd tussen 4 en 8 weken. Als u spoed wenst dan kan daarmee
rekening worden gehouden (zonder extra kosten).

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definitie en gelding
1.1. De Echtscheidingswinkel is de handelsnaam van Kempen Advocaten
Deze besloten
vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van
ArtikelBV.
1. Definitie
en gelding
Koophandel
te Eindhoven,
onder
nummer 57286582.
1.1. De
Echtscheidingswinkel
is de
handelsnaam
van Kempen Advocaten
1.2. besloten
Deze algemene
voorwaarden
zijn van toepassing
op alle
BV. Deze
vennootschap
is ingeschreven
bij de Kamer
van (diensten van
de Echtscheidingswinkel)
die klanten aan de
Koophandel
te Eindhoven, onderopdrachten
nummer 57286582.
Echtscheidingswinkel,
dan wel
1.2. Deze
algemene voorwaarden
zijnhaar
van medewerkers,
toepassing op verstrekken.
alle (dienstenDeze
van
algemene voorwaarden
zijn ookdie
vanklanten
toepassing
op eventuele aanvullende
de Echtscheidingswinkel)
opdrachten
aan de
opdrachten
en/of
vervolgopdrachten.
Echtscheidingswinkel, dan wel haar medewerkers, verstrekken. Deze
Artikel
2. Opdracht
algemene
voorwaarden
zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende
2.1. Nadat
de klant een opdracht is verstrekt komt de overeenkomst pas
opdrachten
en/of door
vervolgopdrachten.
tot
stand
wanneer
de Echtscheidingswinkel, dan wel een van haar
Artikel 2. Opdracht
medewerkers,
de opdracht
schriftelijk
heeft aanvaard.
2.1. Nadat
door de klant
een opdracht
is verstrekt
komt de overeenkomst pas
2.2.wanneer
Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen,
het haar
kantoor vrij te
tot stand
de Echtscheidingswinkel,
dan wel eenisvan
bepalen welke
advocaat
de opdracht
medewerkers,
de opdracht
schriftelijk
heeft uitvoert.
aanvaard.
2.3. De
uitvoeringanders
van deovereengekomen,
verstrekte opdrachten
uitsluitend
ten
2.2. Tenzij
uitdrukkelijk
is hetgeschiedt
kantoor vrij
te
behoeve
van de klant.
Derden kunnen
bepalen
welke advocaat
de opdracht
uitvoert.aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden
geen
rechtenopdrachten
ontlenen. geschiedt uitsluitend ten
2.3. De
uitvoering van de
verstrekte
2.4.van
Opdrachten
worden kunnen
uitgevoerd
beste kunnen
en met de
behoeve
de klant. Derden
aannaar
de inhoud
van de verrichte
zorgvuldigheid
mag worden
verwacht. De opdracht houdt geen
werkzaamheden
geendie
rechten
ontlenen.
resultaatsverbintenis
in, maar naar
een inspanningsverbintenis.
2.4. Opdrachten
worden uitgevoerd
beste kunnen en met de
2.5 Opdrachtverstrekking
houdt voorDe
deopdracht
klant toestemming
zorgvuldigheid
die mag worden verwacht.
houdt geenin, om subsidie
aan
te
vragen
voor
door
de
overheid
gesubsidieerde rechtsbijstand. Van de
resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
subsidie aanvraag kan
worden
afgezien
op verzoek van
de klant
die dan
2.5 Opdrachtverstrekking
houdt
voor de
klant toestemming
in, om
subsidie
aanvaardt
deze een
mogelijke subsidie
niet ontvangt.
aan tedaarmee
vragen voor
door dedat
overheid
gesubsidieerde
rechtsbijstand.
Van de
Artikel
3. Aansprakelijkheid
subsidie
aanvraag
kan worden afgezien op verzoek van de klant die dan
3.1.aanvaardt
De werking
de een
artikelen
7:404subsidie
jo. 7:407niet
lid ontvangt.
2 BW zijn uitdrukkelijk
daarmee
datvan
deze
mogelijke
Artikeluitgesloten.
3. Aansprakelijkheid
3.2.
De Echtscheidingswinkel
zal jo.
bij 7:407
de inschakeling
vanuitdrukkelijk
derden de nodige
3.1. De
werking
van de artikelen 7:404
lid 2 BW zijn
zorgvuldigheid in acht nemen en behoudens het geval van procesadvocaten
uitgesloten.
enEchtscheidingswinkel
deurwaarders vooraf zal
metbijdedeklant
overleggen.
3.2. De
inschakeling
van derden de nodige
De Echtscheidingswinkel
niet aansprakelijk
voor
tekortkomingen
van deze
zorgvuldigheid
in acht nemen enisbehoudens
het geval
van
procesadvocaten
derden.
en deurwaarders
vooraf met de klant overleggen.
3.3. De aansprakelijkheid
beperkt tot het
te keren bedrag
onder
De Echtscheidingswinkel
is niet is
aansprakelijk
vooruittekortkomingen
van
dezede
conform van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende
derden.
beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
metonder
het bedrag
3.3. De
aansprakelijkheid is beperkt tot het uitvermeerderd
te keren bedrag
de van het
eigen
dat volgensOrde
de polisvoorwaarden
niet ten laste van de
conform
vanrisico
de Nederlandse
van Advocaten geldende
verzekeraar komt, behoudens ingeval
van opzetmet
of grove
schuldvan
aan
de zijde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
vermeerderd
het bedrag
het
Echtscheidingswinkel.
eigen van
risicoDe
dat
volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
3.4. Indien
welke reden
dan ook
verzekeraar
komt,om
behoudens
ingeval
van geen
opzetuitkering
of grove krachtens
schuld aanbedoelde
de zijde
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
van Deverzekering
Echtscheidingswinkel.
bedrag
De Echtscheidingswinkel
in de desbetreffende
zaak in het
3.4. Indien
omdat
welke
reden dan ook geen uitkering
krachtens bedoelde
desbetreffende
jaar ter zake
honoraria
aan de klant
in rekening
verzekering
mocht plaatsvinden,
is van
iedere
aansprakelijkheid
beperkt
tot hetheeft
bedraggebracht.
dat De Echtscheidingswinkel in de desbetreffende zaak in het
Artikel 4. jaar
Kosten
desbetreffende
ter zake van honoraria aan de klant in rekening heeft
4.1. Opdrachten worden aanvaard tegen vooraf overeen te komen tarieven.
gebracht.
Als er in plaats van een uurtarief een vast totaalbedrag voor het
Artikel4.2.
4. Kosten
honorariumworden
is overeengekomen,
dan
impliceert
dit een
afkoop
van het risico
4.1. Opdrachten
aanvaard tegen
vooraf
overeen
te komen
tarieven.
van
danvan
weleen
minder
gewerkte
uren.totaalbedrag
Dit brengt mee
4.2. Als
er meer,
in plaats
uurtarief
een vast
voordat
heteen
omvangrijke
opdracht niet meer
zal kostenditdan
vastevan
tarief.
honorarium
is overeengekomen,
dan impliceert
eenhet
afkoop
hetOmgekeerd,
risico
zal een
minder
kostenmee
dandat
heteen
vaste tarief.
van meer,
danbeperktere
wel minderopdracht
gewerkteniet
uren.
Dit brengt
4.3.
Het
tarief
(dan
wel
de
door
de
overheid
vastgestelde
“eigen
bijdrage”
omvangrijke opdracht niet meer zal kosten dan het vaste tarief. Omgekeerd,
ingeval
van door
de overheid
gefinancierde
rechtsbijstand)
is ook
zal een
beperktere
opdracht
niet minder
kosten dan
het vaste tarief.
verschuldigd
indien
enig
werkzaamheden
te worden
4.3. Het
tarief (dan wel
de op
door
demoment
overheidde
vastgestelde
“eigendienen
bijdrage”
ten
van
een oorzaakrechtsbijstand)
zijdens de opdrachtgever.
ingevalgestaakt
van door
degevolge
overheid
gefinancierde
is ook
4.4. Indien
er geen
vast
totaalbedrag
voor het honorarium
verschuldigd
indien
op enig
moment
de werkzaamheden
dienen is
te overeen
worden
gekomen,
zal het
honorarium
worden
berekend
aan de hand van het aantal
gestaakt
ten gevolge
van
een oorzaak
zijdens
de opdrachtgever.
gewerkte
urenvast
in deeleenheden
van het
6 minuten,
vermenigvuldigd
4.4. Indien
er geen
totaalbedrag voor
honorarium
is overeen met het
uurtarief
en honorarium
vermeerderdworden
met deberekend
kantoorkosten
voorafgaand
aan de
gekomen,
zal het
aan dedie
hand
van het aantal
opdracht
zijn
afgesproken.van
Onder
de kantoorkosten
wordenmet
begrepen
gewerkte
uren in
deeleenheden
6 minuten,
vermenigvuldigd
het
vergoeding
van nietmet
eenvoudig
te specificeren
kantoorkosten,
uurtarief
en vermeerderd
de kantoorkosten
die voorafgaand
aanzoals
de porti,
verblijfskosten,
kosten
van telecommunicatie,
en dergelijke.
opdracht
zijn afgesproken.
Onder
de kantoorkosten kopieerkosten
worden begrepen
4.5. De
Echtscheidingswinkel
is altijd en kantoorkosten,
op ieder gewenst
moment
vergoeding
van
niet eenvoudig te specificeren
zoals
porti,
gerechtigdkosten
een voorschot
te verlangen ter
zake van de en
door
haar reeds
verblijfskosten,
van telecommunicatie,
kopieerkosten
dergelijke.
verrichte
en
nog
te
verrichten
werkzaamheden.
Een
ontvangen
4.5. De Echtscheidingswinkel is altijd en op ieder gewenst moment voorschot
wordteen
verrekend
mettede
eindafrekening
van
dede
opdracht.
gerechtigd
voorschot
verlangen
ter zake
van
door haar reeds
4.6.en
Het
bijte
aanvaarding
van de opdracht overeengekomen
uurtarief kan
verrichte
nog
verrichten werkzaamheden.
Een ontvangen voorschot
jaarlijks
met
ingang
van
1
januari
worden
verhoogd
wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. overeenkomstig het voor
datbijjaar
door de Echtscheidingswinkel
vastgestelde nieuwe
uurtarief.
4.6. Het
aanvaarding
van de opdracht overeengekomen
uurtarief
kan In
zaken
die worden
op basis
van hetovereenkomstig
wettelijke systeem
jaarlijks
met ingang
van 1behandeld
januari worden
verhoogd
het van
voor
gefinancierde
rechtshulp geldt dat
het bepaalde
in dit uurtarief.
artikel slechts
dat jaar
door de Echtscheidingswinkel
vastgestelde
nieuwe
In voor de
en debehandeld
eigen bijdrage
die op
van de afgegeven
zakenkosten
die worden
op basis
vangrond
het wettelijke
systeem van
toevoegingsbeslissing
voor
van de
komen.
gefinancierde
rechtshulp geldt
datrekening
het bepaalde
in klant
dit artikel
slechts voor de
Reistijd
wachttijd
als werktijd
worden gefactureerd.
kosten4.7.
en de
eigenen
bijdrage
diezullen
op grond
van de afgegeven
4.8. Kosten van derden,
waaronder
rechtbankkosten
toevoegingsbeslissing
voor rekening
van de
klant komen. (griffierecht) en
deurwaarderskosten,
worden
zonder worden
toeslag aanvullend
in rekening
4.7. Reistijd
en wachttijd zullen
als werktijd
gefactureerd.
gebracht.
4.8. Kosten
van derden, waaronder rechtbankkosten (griffierecht) en
deurwaarderskosten, worden zonder toeslag aanvullend in rekening
gebracht.

Artikel 5. Declaratie
5.1. Voorafgaande aan de werkzaamheden is geen voorschot verschuldigd,
dat specifiek is bedongen.
Artikeltenzij
5. Declaratie
5.2. Bij gemeenschappelijke
rechtbankverzoeken
wordenverschuldigd,
tarief en
5.1. Voorafgaande
aan de werkzaamheden
is geen voorschot
rechtbankkosten
in rekening gebracht als de dossierstukken zijn verwerkt en
tenzij dat
specifiek is bedongen.
conceptstukken zijnrechtbankverzoeken
opgemaakt.
5.2. Bijdegemeenschappelijke
worden tarief en
5.3. Bij alle in
overige
zaken
worden
in deelfacturen
rechtbankkosten
rekening
gebracht
alsde
dewerkzaamheden
dossierstukken zijn
verwerkt enin
rekening
gebracht
naarmate
de
werkzaamheden
worden uitgevoerd.
de conceptstukken zijn opgemaakt.
zijn slechts
voor zover
specifiek in
schriftelijk is
5.3. BijDeelbetalingen
alle overige zaken
wordentoegestaan,
de werkzaamheden
in dat
deelfacturen
vastgelegd.
rekening
gebracht naarmate de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Artikel 6. zijn
Betaling,
in termijnen
Deelbetalingen
slechtsbetaling
toegestaan,
voor zover dat specifiek schriftelijk is
6.1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek van de
vastgelegd.
klant
kan
tegen
een
opslag
van
5%
Artikel 6. Betaling, betaling in termijnenvan het factuurbedrag bij
gemeenschappelijke
rechtbankverzoeken
de betaling
van facturen
6.1. De
betalingstermijn is 14
dagen na factuurdatum.
Op verzoek
van deook
worden
gedaan
in maximaal
gelijke
maandelijkse bij
termijnen via
klant kan
tegen
een opslag
van 5%10
van
het factuurbedrag
automatische incasso,
uiterlijk te voldoen
binnenvan
12 facturen
maandenook
na
gemeenschappelijke
rechtbankverzoeken
de betaling
factuurdatum
van de oorspronkelijke
factuur.Voorwaarde
voor indiening van
worden
gedaan in maximaal
10 gelijke maandelijkse
termijnen via
e
stukken incasso,
bij de rechtbank
is,voldoen
dat tenminste
deel van het
automatische
uiterlijk te
binnen1/3
12 maanden
na factuurbedrag
voldaanvan
dient
zijn. De opslagfactuur.Voorwaarde
van 5% geldt niet als
door
de overheid
factuurdatum
deteoorspronkelijke
voor
indiening
van
gefinancierde
rechtsbijstand
van toepassing
stukken
bij de rechtbank
is, dat tenminste
1/3e deelis.
van het factuurbedrag
6.2.
Bij
niet-betaling
binnen
de
gestelde
termijn,
is
de
klant
van
rechtswege
in
voldaan dient te zijn. De opslag van 5% geldt niet als door de overheid
verzuim,rechtsbijstand
zonder dat daartoe
enige sommatie
of ingebrekestelling
gefinancierde
van toepassing
is.
en is de
verschuldigd.
6.2. Bijnoodzakelijk
niet-betalingisbinnen
dewettelijke
gestelde (handels)rente
termijn, is de klant
van rechtswege in
6.3.zonder
Bij nietdat
tijdige
betaling
vervalt
een eventuele
betalingsregeling en is het
verzuim,
daartoe
enige
sommatie
of ingebrekestelling
factuurbedrag
terstond
opeisbaar,
waarna
rente
en
buitengerechtelijke
noodzakelijk is en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
verschuldigd
zijn, eventuele
berekend betalingsregeling
overeenkomstig Wet
normering
6.3. Bijincassokosten
niet tijdige betaling
vervalt een
en is
het
buitengerechtelijke
incassokosten
enrente
het bijbehorende
Besluit.
factuurbedrag
terstond opeisbaar,
waarna
en buitengerechtelijke
6.4. Alleen
betaling door
overmaking
op de ten name Wet
van de
incassokosten
verschuldigd
zijn,
berekend overeenkomstig
normering
Echtscheidingswinkel
gestelde
girorekening,
dan wel betaling in
buitengerechtelijke
incassokosten
en bank-of
het bijbehorende
Besluit.
contanten,
tegen
betalingsbewijs,
leidtvan
tot de
kwijting van de klant.
6.4. Alleen
betaling
doorbehoorlijk
overmaking
op de ten name
6.5. Indien de klant
niet binnen
degirorekening,
betalingstermijn
of hetin
verlangde
Echtscheidingswinkel
gestelde
bank-of
dan betaalt
wel betaling
voorschot
heeft voldaan,
is de Echtscheidingswinkel
contanten,
tegenniet
behoorlijk
betalingsbewijs,
leidt tot kwijting vangerechtigd
de klant. haar
werkzaamheden
de de
klant
terstond op te betaalt
schorten,
zonder
dat de
6.5. Indien
de klant nietvoor
binnen
betalingstermijn
of het
verlangde
Echtscheidingswinkel
aansprakelijk is voor enige
schade
die daardoor
voorschot
niet heeft voldaan,daarbij
is de Echtscheidingswinkel
gerechtigd
haar
ontstaat. voor de klant terstond op te schorten, zonder dat de
werkzaamheden
Artikel 7. Archivering
Echtscheidingswinkel
daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor
Bij beëindiging van de opdracht zullen alle relevante stukken gedurende een
ontstaat.
periode
van
7
jaar
Artikel 7. Archivering door de Echtscheidingswinkel bewaard blijven. Zodra deze
periode afgelopen
is, behoudt
Dealle
Echtscheidingswinkel
zich het recht
Bij beëindiging
van de opdracht
zullen
relevante stukken gedurende
eenvoor
omvan
het7dossier
te de
vernietigen.
periode
jaar door
Echtscheidingswinkel bewaard blijven. Zodra deze
Artikel
8. Klanttevredenheid
en klachten
periode
afgelopen
is, behoudt De Echtscheidingswinkel
zich het recht voor
De Echtscheidingswinkel
streeft naar dienstverlening van hoge kwaliteit.
om het8.1.
dossier
te vernietigen.
daarmee kanen
bij klachten
de sluiting van het dossier gevraagd worden
ArtikelIn8.verband
Klanttevredenheid
medewerking
aan een klant
tevredenheid
onderzoekvan
te verlenen.
8.1. De
Echtscheidingswinkel
streeft
naar dienstverlening
hoge kwaliteit.
8.2. Wanneer
ontevreden
bent van
overhet
de dossier
kwaliteitgevraagd
van onzeworden
dienstverlening of
In verband
daarmeeukan
bij de sluiting
de hoogte
onze
wordt
u verzochttedit
zo spoedig mogelijk
medewerking
aanvan
een
klantdeclaratie,
tevredenheid
onderzoek
verlenen.
schriftelijk
aan ons door
te geven.
in onderling overleg
8.2. Wanneer
u ontevreden
bent
over deGetracht
kwaliteit zal
vanworden
onze dienstverlening
of
tot een
voor hetwordt
geschil
te komen.
de hoogte
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Op de overeenkomsten tussen Kempen Advocaten BV en haar klanten is
Nederlands recht van toepassing.

