
 
 

 

Informatie over SB advocaten voor ondernemers 
(als bedoeld in artikel 6:230b B.W. en artikel 7.4 van de Verordening op de advocatuur) 

 

Rechtsvorm 

SB advocaten voor ondernemers is de handelsnaam van Steijven & Bonnier Advocaten, een maatschap naar Nederlands recht en is 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17276599.  Maten kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. 

 

Contactgegevens 

Bezoekadres Eindhoven   Postadres     Overige contactgegevens  

Noord Brabantlaan 303   Noord Brabantlaan 303    Tel: 040-2131714 

5657 GB EINDHOVEN   5657 GB EINDHOVEN    Fax: 040-2131715 

           E-mail: info@sbadv.nl 

 

Nederlandse Orde van Advocaten 

De advocaten van SB Advocaten voor ondernemers zijn allen als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuheuskade 

94, 2596 XM Den Haag; tel: 070-3353535; e-mail: info@advocatenorde.nl). Informatie over de op advocaten van toepassing zijnde regelgeving 

vindt u op http://regelgeving.advocatenorde.nl 

 

BTW-nummer 

NL8175.27.321.B01 

 

Algemene voorwaarden 

Op de dienstverlening door SB advocaten voor ondernemers zijn algemene voorwaarden van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden 

vindt u door hier te klikken. Op de dienstverlening van SB advocaten voor ondernemers is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van 

geschillen is de rechtbank Oost-Brabant de bevoegde rechter. In bepaalde gevallen kunt u echter ook een beroep doen op de 

Geschillencommissie advocatuur. 

 

Tarieven 

De voor een specifieke opdracht geldende tarieven worden bij de aanvaarding van de opdracht met u besproken en schriftelijk aan u 

bevestigd. Zo mogelijk wordt een inschatting geven van de totale kosten. 

 

Rechtspraktijk  

SB Advocaten voor ondernemers beoefent de algemene rechtspraktijk. De rechtsgebieden waarop het kantoor zich speciaal richt vindt u door 

hier te klikken. 

 

Aansprakelijkheidsverzekering 

SB advocaten voor ondernemers heeft de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de beroepsuitoefening door haar advocaten verzekerd bij Aon 

Professional Services  (postbus 12250,  1100 AG Amsterdam)  onder polisnummer V0100117587. Onder de verzekering is het SB Advocaten 

voor ondernemers uitsluitend toegestaan te adviseren over het Nederlandse recht. De maximale dekking ter zake van het beroepsrisico 

bedraagt € 2.500.000 per aanspraak. 

 

Privacy 

SB advocaten voor ondernemers verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar dienstverlening. Voor meer informatie over de wijze 

waarop SB advocaten voor ondernemers omgaat met uw persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacy beleid van SB advocaten voor 

ondernemers dat is gepubliceerd op onze website en dat u hier kunt raadplegen. 

 

Klachten  

SB advocaten voor ondernemers heeft een interne klachtenregeling. De inhoud van deze regeling vindt u door hier te klikken. 

 

Geschillencommissie advocatuur 

SB advocaten voor ondernemers is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over deze geschillenregeling vindt u: 

- voor consumenten op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur 

- voor ondernemers op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur-zakelijk 
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