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    INFORMATIE 
 
IDLegal is een eenmanskantoor. IDLegal is gevestigd aan Binnenhof 7, 2201 KR Noordwijk en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332449. Het BTW-id van IDLegal 
is: NL002059264B02. IDLegal is een dienstverlener in de zin van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 
2006/123/EG). 
 
Mr. I. Driehuis is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten 
(adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel.: 070-335 3535, e-mail: info@advocatenorde.nl). 
 
IDLegal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die voldoet aan de door de 
Nederlandse Orde van Advocaten gestelde vereisten. De verzekering geldt voor de Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland. 
 
IDLegal dient te voldoen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, waaronder de 
Advocatenwet, de Gedragsregels en de Verordening op de advocatuur. Deze zijn te raadplegen op: 
https://www.advocatenorde.nl 
 
IDLegal kan geen derdengelden ontvangen, omdat IDLegal geen stichting derdengelden ter 
beschikking heeft. 
 
IDLegal is niet aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur.  
 
Indien door omstandigheden voor een door IDLegal in behandeling genomen zaak een waarnemer 
of vervanger dient te worden gezocht, zal dit in overleg met de cliënt gebeuren. 
 
Op de dienstverlening door IDLegal zijn de Algemene Voorwaarden van IDLegal van toepassing. 
Deze zijn te raadplegen op https://www.idlegal.nl/nl/terms-and-conditions en zullen bij de eerste 
opdrachtbevestiging en op verzoek kosteloos worden toegezonden. 
 
Voor informatie, vragen en/of klachten over de dienstverlening door IDLegal kan contact 
opgenomen worden met mr. I. Driehuis (e-mail: info@idlegal.nl). 
 
Klachten over de dienstverlening door IDLegal worden conform de Klachtenregeling van IDLegal 
behandeld. Deze is te raadplegen op https://www.idlegal.nl/nl/information en zal bij de eerste 
opdrachtbevestiging en op verzoek kosteloos worden toegezonden.  
 
De rechtsverhouding tussen IDLegal en een cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
Geschillen die tussen IDLegal en een cliënt mochten ontstaan, waaronder geschillen omtrent 
declaraties en de Algemene Voorwaarden van IDLegal, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.  


