
 

Wettelijk verplichte informatie 

NIVOX Advocaten 
De advocaten(kantoren) die zijn aangesloten bij NIVOX Advocaten contracteren uitsluitend op 

persoonlijke titel. De advocaten(kantoren) vormen uitdrukkelijk geen (kosten)maatschap of 

samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. 

De aangesloten advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en dienen zich te 

houden aan de gedragsregels voor de advocatuur. Meer informatie over de Gedragsregels is te vinden op 

www.advocatenorde.nl.  

 

NIVOX Arbeidsrecht 

Verklaring rechtsgebiedenregister (behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de 

advocatuur) 

mr. H.A.D. van Uffelen-van der Burg (NIVOX Arbeidsrecht) heeft in het rechtsgebiedenregister van de 

Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

–  Arbeidsrecht 

Op grond van deze registratie is Hilde van Uffelen-van der Burg verplicht elk kalenderjaar volgens de 

normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd 

rechtsgebied (met in totaal een minimaal aantal te behalen opleidingspunten van 20 opleidingspunten). 

NIVOX Arbeidsrecht is gevestigd in Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

74596225. Het btw-nummer van NIVOX Arbeidsrecht is NL002018024B40. 

NIVOX Arbeidsrecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON. NIVOX 

Arbeidsrecht beschikt niet over een stichting derdengelden en neemt daarom geen derdengelden aan. 

 

NIVOX Vastgoed & Contracten 

Verklaring rechtsgebiedenregister (behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de 

advocatuur) 

mr. R.T. (Roxy) de Weijer (NIVOX Vastgoed & Contracten) heeft in het rechtsgebiedenregister van de 

Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

–  Vastgoedrecht & Verbintenissenrecht  

Op grond van deze registratie is Roxy de Weijer verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de 

Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied 

(met in totaal een minimaal aantal te behalen opleidingspunten van 20 opleidingspunten). 

NIVOX Vastgoed & Contracten is gevestigd in Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 73048909. Het btw-nummer van NIVOX Vastgoed & Contracten is NL002218143B65. 

NIVOX Arbeidsrecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON. NIVOX Vastgoed 

& Contracten beschikt niet over een stichting derdengelden en neemt daarom geen derdengelden aan. 

 

 

http://www.advocatenorde.nl/

