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Informatie dienstverlening Tan Advocatuur 
 
 
Algemeen 

Tan Advocatuur B.V. 

Weesperstraat 61 

1018 VN Amsterdam 
 

T +31 20 2333344 

F +31 20 2581777 

E info@tanadvocatuur.com 

W www.tanadvocatuur.com  
 

KvK-nummer: 67512925 

BTW-nummer: NL857041241B01 
 

Voorwaarden dienstverlening 

Alle opdrachten worden uitgevoerd op grond van een overeenkomst van opdracht met 
Tan Advocatuur B.V. (“Tan Advocatuur”), een en ander conform haar algemene 
voorwaarden. Deze worden gepubliceerd haar website. De algemene voorwaarden zijn 
op alle werkzaamheden van toepassing. 
 

Beroepsorganisatie 

Mr. R.L.M.M. (Robbert) Tan is als advocaat, met de aantekening advocaat bij de Hoge 
Raad, ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (de 
“NOvA”). Hij is als zodanig onderworpen aan de Advocatenwet, het daaruit 
voortvloeiende gedrags- en tuchtrecht en de uit de wet voortvloeiende regels. Deze 
kunnen geraadpleegd worden op de website van de NOvA: www.advocatenorde.nl. 
 

Rechtsgebieden 

Mr. Tan heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de volgende rechtsgebieden 
geregistreerd: Civiele Cassatie en Burgerlijk procesrecht. Op grond van deze 
registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien 
opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd gebied. 
 

Waarneming 

In het uitzonderlijke geval dat mr. Tan de praktijk tijdelijk niet zal kunnen voeren, zullen 
zaken in beginsel worden waargenomen door de advocaten bij de Hoge Raad  
mr. J. van der Beek (Zenas Legal B.V.) of mr. V. Rörsch (La Rorsch). 
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Klachten 

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening, verzoeken wij u dit met mr. Tan te 
bespreken. U kunt daarbij gebruik maken van de klachtenregeling die gepubliceerd is 
op onze website. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u in 
voorkomend geval een beroep doen op de bevoegde rechter, als uiteengezet in de  
algemene voorwaarden van Tan Advocatuur. U kunt ook een klacht indienen bij de 
deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (zie www.advocatenorde-
amsterdam.nl).  
 

Verzekering 

Tan Advocatuur heeft, mede ten behoeve van de aan haar verbonden personen, een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform de eisen van de NOvA. De 
verzekeringstussenpersoon is Aon Risk Solutions, Condensatorweg 54, 1014 AX 
Amsterdam. De dekking is wereldwijd, met uitzondering van aanspraken ingesteld 
onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada of die daar worden 
berecht, alsmede met uitzondering van de tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen 
door rechters uit die jurisdicties. De algemene voorwaarden van Tan Advocatuur 
bevatten een beperking van aansprakelijkheid. 
 

Derdengelden 

Tan Advocatuur beschikt over de Stichting Beheer Derdengelden Tan Advocatuur. 
Deze stichting ontvangt ten tijde van het opstellen van dit document geen 
derdengelden, reden waarom de stichting geen bankrekening aanhoudt. 
 

Van dit document bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse 
versie is leidend. 

 

Versie juni 2020 
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Information regarding provision of services Tan Advocatuur 
 
 
General 

Tan Advocatuur B.V. 

Weesperstraat 61 

1018 VN Amsterdam 
 

T +31 20 2333344 

F +31 20 2581777 

E info@tanadvocatuur.com 

W www.tanadvocatuur.com  
 

Netherlands Chamber of Commerce number: 67512925 

VAT number: NL857041241B01 
 

Terms of service 

All services are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van 
opdracht) with Tan Advocatuur B.V. (“Tan Advocatuur”), subject to its general 
conditions. These are published on its website. The general conditions apply to all 
services that Tan Advocatuur provides. 
 

Professional organisation 

R.L.M.M. (Robbert) Tan is admitted as barrister (advocaat) to the roll of The 
Netherlands Bar (Nederlandse Orde van Advocaten, “NOvA”), with the qualification of 
barrister with the Supreme Court of the Netherlands (advocaat bij de Hoge Raad). As 
such, he is subject to the Act on Advocates (Advocatenwet), the professional and 
disciplinary law that follows from it, as well as rules and regulations pursuant to law. 
These may be consulted at the website of the NOvA: www.advocatenorde.nl. 
 

Areas of law 

Mr Tan is registered with the NOvA in the following areas of law: Supreme Court 
Litigation and Procedural Law. Based on this registration, he is required to follow 
professional education in accordance with the norms of the NOvA each year, 
amounting to ten points for each registered area. 
 

Substitution 

In the exceptional event that Mr Tan is temporarily unable to exercise his practice, 
matters will in principle be handled by J. van der Beek (Zenas Legal B.V.) or V. Rörsch 
(La Rorsch), both Supreme Court barristers. 
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Complaints 

If you are not satisfied with the services provided, we kindly ask you to discuss this 
with Mr Tan. You may make use of the complaints procedure published on our website. 
If your complaint has not been resolved, you may – depending on the circumstances – 
submit the matter to the applicable court, as set out in the general conditions of Tan 
Advocatuur. You may also file a complaint with the dean of the Amsterdam Bar (cf. 
www.advocatenorde-amsterdam.nl).  
 

Insurance 

Tan Advocatuur and its associates are insured against professional liability in 
accordance with the requirements of the NOvA. Its insurance agent is Aon Risk 
Solutions, Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam. Cover is worldwide, with the 
exception of claims brought under the laws of the United States of America or Canada 
or which are adjudicated there, as well as with the exception of the enforcement of 
judgments issued by the courts of such jurisdictions. The general conditions of Tan 
Advocatuur contain a limitation of liability. 
 

Third-party monies 

Tan Advocatuur may make use of a third-party monies foundation, Stichting Beheer 
Derdengelden Tan Advocatuur. This foundation currently does not receive third-party 
monies, and accordingly does not have a bank account. 
 

This document is available in Dutch and English. In the event of conflict, the Dutch 
version prevails. 
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