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Indien Van Straten Familierecht er via haar interne klachtenregeling niet 
in slaagt uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u uw klacht 
voorleggen aan:
1.	 de	Geschillencommissie	Advocatuur	(bij	eenzijdige	belangenbehartiging)
2. het bestuur van de vereniging van Familierecht Advocaten 
	 Scheidingsmediators		(bij	mediation)

1) Geschillencommissie Advocatuur 
Indien	 u	 uw	 bezwaren	 heeft	 voorgelegd	 aan	 het	 kantoor	 en	 deze	
zijn naar uw mening niet bevredigend opgelost dan kunt u een klacht  
indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, binnen 12 maanden 
na	 ontvangst	 van	 de	 schriftelijke	 reactie	 van	 Van	 Straten	 
Familierecht. Deze weg staat ook voor u open wanneer Van Straten 
Familierecht niet binnen 4 weken na het indienen van uw bezwaren, 
deze	schrifte	lijk	heeft	afgehandeld.	
Voor de behandeling van uw klacht bent u klachtengeld verschuldigd. 
Meer	informatie	over	het	geldende	tarief	vindt	u	op	de	site	van	de	
Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl/3295/ 
advocaten/klachtenregeling

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over 
klachten	betreffende	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	van	de	advocaat	
en	de	hoogte	van	de	declaratie.	Daarnaast	is	de	Geschillencommissie	 
Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims 
tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. U kunt hogere  
schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie  
Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt  
tot	 €	 10.000,00	 en	 u	 uitdrukkelijk	 afstand	 doet	 van	
het meerdere. Daarnaast kan Van Straten Familierecht  
onbetaalde	 declaraties	 ter	 incasso	 voorleggen	 aan	 de	 
Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van 
een	 bindend	 advies	 voor	 particuliere	 cliënten	 en	 in	 de	 vorm	 van	
een	arbitraal	vonnis	voor	zakelijke	cliënten.	De	Geschillencommissie	 
Advocatuur	oordeelt	met	uitsluiting	van	de	gewone	rechter.	

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de  
kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde 
in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over 
schadeclaims van meer dan € 10.000,00. Dit betekent dat de  
cliënt	 in	 een	 mogelijk	 geding	 bij	 de	 gewone	 rechter	 over	 een	 
schadeclaim van meer dan € 10.000,00 geen beroep kan doen op een  
uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. 

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen 
hoger beroep mogelijk.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het 
Reglement Geschillencommissie Advocatuur, dat geldt op het moment 
van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie. U kunt 

het Reglement Geschillencommissie Advocatuur downloaden via: 
www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur

2)	 Het	bestuur	van	de	vFAS	(bij	mediation)
Indien u onverhoopt niet tevreden bent over de wijze waarop de  
mediation	is	verlopen,	kunt	u	uw	klacht	voorleggen	aan	de	Geschillen
commissie	voor	de	Advocatuur	of	aan	het	bestuur	van	de	vereniging	
Familierecht	Advocaten	Scheidingsmediators	(vFAS).	
De behandeling van de klacht door het bestuur van de vFAS is  
kosteloos. Het klachten reglement van de vFAS is te downloaden via: 
www.verenigingfas.nl/klachtenreglement

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Van	 Straten	 Familierecht	 heeft	 een	 beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring	afgesloten	bij:

HDI-Gerling 
Bezoekadres:  Postadres:
Westblaak 14  Postbus 925
3012 KL  ROTTERDAM 3000 AX  ROTTERDAM
T: 010-4036100 

De	 financiële	 dekking	 voor	 de	 beroepsaansprakelijkheidsverzekering	 
bedraagt per aanspraak maximaal € 1.250.000,00. Voor de vermogens-
schade	ten	gevolge	van	beroepsfouten	zijn	de	aanspraken	gemaximeerd	
tot € 500.000,00 per aanspraak. 

De verzekering is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden 
ingesteld	en/of	die	in	rechte	aanhangig	worden	gemaakt	in	een	lidstaat	
van	de	Europese	Unie	alsmede	 in	een	andere	 staat,	die	partij	 is	bij	de	
Overeenkomst	betreffende	de	Europese	Economische	Ruimte	 (EER)	 en	
Zwitserland	en	voor	zover	op	betreffende	aanspraken	het	recht	van	één	
van voornoemde staten van toepassing is.

EXTERNE KLACHTENREGELING


