
OVEREENKOMST STREKKENDE TOT KANTOORWAARNEMING

De ondergetekenden:

l. de heer P. F.A. Reichenbach, handelend onder de naam 'Reichenbach Advocatuur',

kantoorhoudende aan de (8011 NV) Walstraat 40 te Zwolle, hierna: 'Reichenbach';

en,

2. de heer R. R. Schuldink, handelend onder de naam '$chuldink Advocaten', kantoorhoudende

aan het (7771 CS) Kerkpad l te Hardenberg, hierna: 'Schuldink';

Komen overeen als volgt:

l. Bij afwezigheid van Reichenbach komen partijen overeen dat zij door Schutdink zal worden

vervangen. Dit geldt wanneer sprake is van geplande (bijvoorbeeld vakantie) evenals bij

ongeplande afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte);

Geplande afwezigheid

2. Ter zake de geplande afwezigheid zal Reichenbach ervóór zorgdragen dat de cliënten

hierover schriftelijk, dan wel telefonisch worden geïnformeerd. Alleen wanneer sprake is van

een spoedeisende zaak van een bestaande relatie zal worden verwezen naar Reichenbach.

Cliënten worden hierover door middel van een voicemail geïnformeerd.

3. Reichenbach zal er voor zorgdragen dat Schuldink toegang heeft tot het kantoorpand.

Schuldink beschikt over de sleutels van het pand om binnen te komen.



4. Schuldink zal, indien nodig zorgdragen voor beantwoording van de post en mail. Hiervoor

heeft Schuldink de beschikking over de computer van Reichenbach, alsook het wachtwoord

om hiervan gebruikt te maken. Tevens heeft Schuldink inzage in het digitale archief, alsook

de kantoor- en termijnagenda van Reichenbach.

Ongeplande afwezigheid

5. Ter zake de ongeplande afwezigheid zal Reichenbach er voor zorgdragen dat Schuldink

toegang heeft tot het kantoorpand. Schuldink beschikt over de sleutels van het pand om

binnen te komen.

6. Schuldink zal zorgdragen voor beantwoording van de post en mail. Hiervoor heeft Schuldink

de beschikking over de computer van Reichenbach alsook het wachtwoord om hiervan

gebruik te maken. Schuldink heeft met de beschikking over de computer tevens inzage in het

digitale archief, alsook de kantoor- en termijnagenda van Reichenbach.

7 Geplande zittingen, die niet kunnen worden verzet, zullen door Schuldink worden

waargenomen of anders, indien dat niet mogelijk is, zal hij voor vervanging zorgdragen.

Geplande afspraken zullen voor zover mogelijk worden verschoven naar een andere datum.

Indien mogelijk zal Schuldink hierover contact onderhouden met Reichenbach.

8. In het geval er sprake is van een langdurige afwezigheid, geeft Reichenbach aan Schuldink

carte blanche voor afhandeling van de zaken. Mocht dit betekenen dat zaken door Schuldink

moeten worden overgenomen, dan zegt Reichenbach toe hiermee akkoord te gaan.

Schuldink zal voor verdere administratieve afhandeling zorgdragen.

Gebruiksaanwijzingen software/hardware

9. Voor het gebruik van de software (zoals het CRM-systeem, boekhoudsysteem, etc. ) en de

hardware (zoals de multifunctional, labelwriter, etc. ) zal Reichenbach zorgdragen voor

heldere gebruiksaanwijzingen.



Secretariële ondersteuning Reichenbach

10. Voor allerhande zaken en vragen omtrent de praktijk van Reichenbach (onder meer de

kantoor-en termijnagenda, het archief, het gebruik van soft- en hardware) kan Schuldink te

allen tijde hiervoor de secretaresse van Reichenbach raadplegen, van wie Reichenbach aan

Schuldink haar telefoonnummer en mailadres zal verstrekken.

11. De secretaresse zal gedurende de geplande, dan wel ongeplande afwezigheid van

Reichenbach ervoor zorgdragen dat de binnengekomen poststukken door Schuldink tijdig

worden ontvangen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

12. Schuldink en Reichenbach zijn bij hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraarte rade

gegaan oftoestemming/wetenschap van de onderhavige waarnemingsregeting bij haar

gemeld dient te worden, dan wel dat de van toepassing zijnde polis dient te worden

gewijzigd. Schuldinken Reichenbach hebben elk van hun

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar vernomen dat geen melding, noch aanpassing van de

polis noodzakelijk is.

Aldus overeengekomen, iedere pagina ge^9 erd en in tweevoud getekend te Zwolle 19 mei 2021.

mr. P. F.A. Reich ch r R. R. Schu ink


