Svendborg, den 09.10.2015
J.nr.:
07-41040

Niels Hugo Røntved
Birkevej 4
5953 Tranekær

J. Bertel Rasmussen
Advokat (H)
jbr@bertelrasmussen.dk
Dorte Poulsen
dp@bertelrasmussen.dk

Deres j.nr.:

Boet efter Bodil Røntved Nielsen
Herved bekræftes, at du har anmodet om min bistand i ovennævnte sag.
Opgaver omfattet af min behandling:
Min behandling af sagen vil som udgangspunkt omfatte følgende opgaver:


Juridisk assistance for dig som arving i boet efter Bodil R. Nielsen

I den anledning skal jeg oplyse, at jeg efter de advokatetiske regler er forpligtet til at oplyse, hvorledes jeg
beregner mig mit salær og hvilke opgaver, der er omfattet af min behandling af sagen.
Vederlag:
For sagens oprettelse beregner jeg mig kr. 350,00 + moms, i alt kr. 437,50.
Kopiering og eventuelt porto opkræves i henhold til faktisk forbrug, dog minimum kr. 100,00 med tillæg af
moms, i alt kr. 125,00 inkl. moms.
På grund af sagens karakter, er det ikke muligt at oplyse noget nærmere om størrelsen af mit vederlag, men
afregning vil ske efter det anvendte antal timer samt med hensyntagen til arbejdets art og omfang, det med
sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens hastende karakter, sagens økonomiske betydning for dig samt det opnåede resultat.
Mine timetakster er som følger:





Advokattimer kr. 2.200,00 + moms eller kr. 2.750,00 inkl. moms
Fuldmægtigtimer kr. 1.650,00 + moms eller kr. 2.062,50 inkl. moms
Legal traineetimer kr. 1.000,00 + moms eller kr. 1.250,00 inkl. moms
Sekretær/sagsbehandlertimer kr. 1.000,00 + moms eller kr. 1.250,00 inkl. moms

Faktiske udgifter til kørsel (statens takster), porto og kopialia samt udlæg til gebyrer m.v. opkræves særskilt.
I det omfang det findes hensigtsmæssigt, fremsendes månedsvise eller kvartalvise a conto afregninger i takt
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med at opgaven løses. I øvrigt faktureres ved sagens afslutning.
Interessekonflikter:
I overensstemmelse med de advokatetiske regler har jeg undersøgt, om der skulle foreligge en interessekonflikt eller andre forhold der medfører, at jeg ikke kan påtage mig opgaven. Mine undersøgelser har ført til
det resultat, at der ikke ses at foreligge sådanne forhold, hvorfor jeg naturligvis påtager mig sagen.
Andre forhold:
I det omfang vores kommunikation sker pr. e-mail, skal jeg gøre opmærksom på, at advokatfirmaet på nuværende tidspunkt ikke kan kryptere e-mails, som fremsendes. Jeg tillader mig derfor at forudsætte, at du
er indforstået med – med mindre jeg hører andet -, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via
e-mail, og at udvekslingen, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at
fortrolige oplysninger som følge af denne form for kommunikation kommer til andres kundskab.
Skulle du have nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
J. Bertel Rasmussen
jbr@bertelrasmussen.dk
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