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Oplysningspligt i henhold til de advokatetiske regler punkt 13.1 

 

 

Hviid Advokater A/S er etableret på følgende adresser: 

 

 

 Foldegade 33, 1. sal, 7100 Vejle. 

 

 Europaplads 16, 3.sal, 8000 Aarhus C. 

 

 Tobaksgården 3, 1. sal, 8700 Horsens. 

 

 Strandvejen 6, 6000 Kolding. 

 

 

Derudover har Hviid Advokater A/S mødefaciliteter på følgende adresser: 

 

 Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg. 

 

 Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde. 

 

 Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg. 

 

 Svendborgvej 226, 5260 Odense. 

 

 Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg. 

 

 Rådhuspladsen 16, 1550 København K. 

 

 Lille Voldgade 9, 10. 8900 Randers. 

 

 

Hviid Advokater A/S kan kontaktes på telefonnr. 76308999 og på denne e-mailadresse kontakt@hviid-

advokater.dk 

 

CVR-nummer for Hviid Advokater A/S er: 33 77 74 34. 

 

Hviid Advokater A/S er selskabsretligt organiseret som et advokataktieselskab. 

 

Hviid Advokater A/S har klientbankkonti i Danske Bank. 

 

Ifølge Lov om garantifond for indskydere og investorer, har du som klient sikkerhed for indskud op til 

100.000 €. Det betyder at du, hvis banken bliver nødlidende, vil kunne miste indskudsbeløb ud over 

100.000 €. 

 

Hvis du / din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatvirksomhedens klientbankkonto i 

samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.  

 

I forbindelse med privat handel med fast ejendom dækker garantien dog op til 10 mio. €.  

 

Samtlige advokater hos Hviid Advokater A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark , og er en del 

af Advokatsamfundet. 

 

Samtlige advokater hos Hviid Advokater A/S er omfattet af virksomhedens ansvarsforsikring og garan-

tiordning, der tegnet hos Codan Forsikring A/S: 

 

Gammel Kongevej 60 | DK-1790 København V. codan@codan.dk | CVR nr.: 10529638 

 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Hviid Advokater A/S, dette gælder uan-

set, hvor advokatvirksomheden udøves. 

 

Alle advokater hos Hviid Advokater A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsy-

stem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske 

regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfun-

dets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatvirksomheden, eller utilfredshed med en af vores 

advokaters adfærd, kan der klages til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.  Se 

mere på www.advokatnaevnet.dk. 

 

Hviid Advokater A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg / værneting.  

http://www.advokatsamfundet.dk/
https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

