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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIENSTVERLENING ADVOCATENKANTOOR WOLFSWINKEL 
 
1. Naam kantoor 
Het kantoor van mr. T.E. Wolfswinkel heet “Advocatenkantoor Wolfswinkel” en verricht diensten als 
advocaat.  
 
2. Rechtsvorm 
Advocatenkantoor Wolfswinkel is een eenmanszaak met één advocaat, mr. T.E. Wolfswinkel. 
 
3. Bezoek- en postadres 
Geestersingel 64 
1815 BB Alkmaar 
 
4. Verdere contactgegevens 
Telefoon: 06 – 40 88 61 41 
E-mail:  wolfswinkel@advocatenkantoorwolfswinkel.nl 
Website: www.advocatenkantoorwolfswinkel.nl 
 
5. Inschrijving Kamer van Koophandel 
Advocatenkantoor Wolfswinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69.76.32.32. 
 
6. Inschrijving Nederlandse Orde van Advocaten 
Advocatenkantoor Wolfswinkel is in Nederland ingeschreven bij de: 
  

Nederlandse Orde van Advocaten 
Neuhuyskade 94 
2596 XM Den Haag 

 
7. Algemene voorwaarden 
Op alle opdrachten tot juridische dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor 
Wolfswinkel van toepassing. Deze worden voorafgaand aan elke opdracht tot juridische dienstverlening 
separaat aan potentiële opdrachtgevers verstrekt en van toepassing verklaard.  
 
8. Rechtsgebieden, advisering en procesvoering 
Advocatenkantoor Wolfswinkel is een kantoor dat zich richt op dienstverlening als advocaat, zoals 
advisering, het (mee)bepalen van strategieën, onderhandelen, en het voeren van gerechtelijke procedures 
op de volgende gebieden: 
 

ALGEMEEN  
Aansprakelijkheid civiele bewindvoerders  
Algemeen civiel recht  
Beslag- en executierecht  
Burengeschillen  
Geschillen VvE  
Huurrecht  
Klachten schuldhulpverlening 
Verjaring  
   
ERFRECHT  
Afwikkeling nalatenschappen 
    
ONDERNEMINGSRECHT  
Aandeelhoudersgeschillen 
Algemene voorwaarden  
Bankgaranties  
Contracten/Vaststellingsovereenkomsten  
Contractenrecht  
G-rekeningen  
Juridische en financiële herstructurering 
Ontvlechtingen VOF's 
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SCHULDEN  
Problematische schuldenlast 
Schuldeisersakkoorden  
   
FAILLISSEMENTSRECHT/INSOLVENTIERECHT  
Faillissementsverzoeken  
WSNP  
Hoger beroep en verzet 
Beslagvrije voet/Vrij te laten bedrag  

 
9. Informatie over dienstverlening en klachten 
Informatie over de dienstverlening van en klachten over Advocatenkantoor Wolfswinkel kunt u verkrijgen 
respectievelijk indienen met gebruikmaking van de gegevens genoemd onder 3. en 4.  
 
Voor het indienen van klachten kunt u terecht bij de: 
 
 Deken van de Orde van Advocaten 
 in het arrondissement Noord-Holland 
 Kruisweg 70 
 2011 LG Haarlem 
 Postbus 5495 
 2000 GL HAARLEM 
 
en/of 
 
 Geschillencommissie Advocatuur 
 Bordewijklaan 46 
 2591 XR Den Haag 
 Postbus 90600  
 2509 LP Den Haag 
 
Advocatenkantoor Wolfswinkel is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.  
 
10. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Wolfswinkel en personen die in loondienst of in opdracht van 
Advocatenkantoor Wolfswinkel werkzaam zijn jegens opdrachtgever, is beperkt tot het bedrag dat wordt 
uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Wolfswinkel, zijnde 
€ 500.000,00 per aanspraak en € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar, vermeerderd met het bedrag van 
het eigen risico. De dekking kent geen geografische beperking. Indien krachtens genoemde verzekering 
geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffen-
de opdracht aan honorarium (excl. BTW, kantoorkosten en verschotten) aan opdrachtgever in rekening 
gebracht is of kan worden, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico. De 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij Markel Insurance SE, Westerlaan 18 te (3016 
CK) Rotterdam. 
 
11. Nevenactiviteiten en lidmaatschappen mr. T.E. Wolfswinkel 
 

- Ad Veras Amicitias (oud-leerlingenvereniging Murmellius Gymnasium, voorzitter) 
- Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar (Algemeen bestuurslid) 
- Ondernemers Sociëteit Regio Alkmaar (Lid) 
- Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Lid) 

 
12. Maatregelen voorkoming belangenconflicten 
Advocatenkantoor Wolfswinkel werkt met een geautomatiseerd systeem voor dossierbeheer, 
relatiebeheer, urenregistratie, facturatie en boekhouding. Invoering van gegevens vindt zodanig plaats, 
dat te allen tijde controle op tegenstrijdig belang kan worden uitgevoerd. Deze controle wordt altijd 
uitgevoerd vòòr aanvaarding van een opdracht tot juridische dienstverlening. Indien sprake is van 
tegenstrijdig belang, wordt de cliënt op de hoogte gebracht en gewezen op de gevolgen van het 
tegenstrijdig belang, waarbij cliënt erop wordt gewezen dat de advocaat de opdracht niet mag en niet zal 
aanvaarden. 
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13. Waarneming 
In het geval dat mr. Wolfswinkel door ziekte, ongeval of vakantie, danwel anderszins, gedurende geruime 
tijd in de onmogelijkheid verkeert zelf de eigen praktijk uit te oefenen, zal de uitoefening van haar praktijk 
door mr. E. Busch, advocaat te Alkmaar, worden waargenomen. De waarneming heeft plaats volgende de 
geldende kwaliteitsnormen en conform de instructies die mr. Wolfswinkel aan mr. Busch, voor voorzover 
mogelijk en noodzakelijk, tijdig zal geven. 


