MEMORANDUM
Van:
Betreft:
Datum:

Penrose.law
Informatie opgave in het kader van de Dienstenrichtlijn
1 maart 2019

Algemene informatie over Penrose Advocaten
Op Penrose.law B.V. (“Penrose”) rust de verplichting om ingevolge de Dienstenrichtlijn, zoals
geïncorporeerd in de artikelen 6:230a – 6:230e Burgerlijk Wetboek, aan haar cliënten informatie te
verschaffen over haar advocatenpraktijk. Met onderstaande beschrijving voldoet Penrose aan deze
verplichtingen.
Penrose is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Penrose is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 343 672 75. Het BTWnummer van Penrose is NL8215.76.367B01.
Op Penrose en de bij haar werkzame advocaten zijn de wet- en regelgeving van toepassing die gelden voor
Nederlandse advocaten, waaronder begrepen die uit hoofde van de Advocatenwet, de daarop gebaseerde
gedragsregels, de Verordening op de Advocatuur en de Regeling op de Advocatuur. De bij Penrose
werkzame Nederlandse advocaten zijn beëdigd als advocaat in Nederland en als zodanig ingeschreven bij
de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM, ‘s- Gravenhage, tel 070-335 3535,
info@advocatenorde.nl.
Onder omstandigheden rust op advocaten op grond van Nederlands recht de verplichting om cliënten
voorafgaand aan het aannemen van een zaak te identificeren en om melding te doen van ongebruikelijke
transacties. In dat geval geldt er geen geheimhoudingsplicht voor Penrose en haar advocaten. U kunt zich
hierover nader laten adviseren. Zie ook www.fiu-nederland.nl.
Adressen Penrose:
Bezoekadres: Oosteinde 27, 1017 WT, Amsterdam
Postadres:
Postbus 94562, 1090 GN, Amsterdam
Emailadres:
info@penrose.law
Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening van Penrose zijn haar algemene voorwaarden
van toepassing. De algemene voorwaarden worden voor het aangaan van een cliëntrelatie toegezonden.
De algemene voorwaarden van Penrose zijn bovendien te vinden op onze website, onder
http://www.penrose.law/algemene-voorwaarden-penrose-20170925.pdf en deze zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar toegezonden.

Op grond van de algemene voorwaarden is op alle dienstverlening van Penrose Nederlands recht van
toepassing en is in geval van een geschil de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd, onverminderd de
bevoegdheid van Penrose een geschil aanhangig te maken in het land of woonplaats van de wederpartij.
Het op de werkzaamheden toepasselijke uurtarief en de scope van de werkzaamheden wordt separaat
gemeld in een opdrachtbevestiging.
Beroepsaansprakelijkheid
Penrose is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij AIG voor een bedrag van EUR 10.000.000 per
aanspraak en met een maximum van EUR 20.000.000 per jaar.
Klachten
Klachten over de dienstverlening van advocaten van Penrose kunnen worden ingediend bij Penrose ter
attentie van de Klachtenfunctionaris, per adres het kantooradres van Penrose. Penrose heeft een interne
klachtenregeling die op verzoek kan worden ingezien. Klachten zullen conform die interne
klachtenregeling zo spoedig worden behandeld en waar mogelijk op een bevredigende wijze worden
afgedaan. Penrose is niet aangesloten bij enige klachten- of geschillenregeling. Indien de
klachtafhandeling niet tot het gewenste resultaat leidt, bestaat er de gang naar de gewone rechter.
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