
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Het Kantoor:
de op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan het kantoor 
verbonden advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;

• Cliënt:
de contractspartij van het Kantoor;

• Honorarium:
de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief onbe-
laste verschotten en belaste verschotten als sub d. en sub e. bedoeld –
die het Kantoor voor de uitvoering van de opdracht maakt;

• Belaste Verschotten:
de kosten het Kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht
maakt;

• Onbelaste verschotten:
vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de 
kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij
voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is
overeengekomen.

3. Opdracht
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor is aan-

vaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het
Kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het Kantoor 
verbonden advocaat.

3.2 Iedere opdracht aan het Kantoor wordt geacht aan het Kantoor te zijn
verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat het Kantoor de opdracht
onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor, en 
zonodig door derden in opdracht van het Kantoor.

3.3 De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Declaratie
4.1 Terzake van de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het honorarium, 

vermeerderd met belaste en onbelaste verschotten en omzetbelasting
verschuldigd.

4.2 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht
zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in re-
kening gebracht.

4.3 Het Kantoor is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van Cliënt de betaling
van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verre-
kend met de eindafrekening van de opdracht.

4.4 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van 
gefinancierde rechtshulp:
• geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten en de eigen 
bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor 
rekening van de Cliënt komen;
• is het Kantoor niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaam-
heden totdat alle voor de toevoegingsaanvraag noodzakelijke beschei-

den door Cliënt in het bezit van het Kantoor zijn gesteld alsmede de
eigen bijdrage, griffierecht en kosten, waaronder de kosten van uittrek-
sels (al dan niet bij wege van voorschot), zijn voldaan.

5. Betaling
5.1 De door het Kantoor te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen

na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
-zonder nadere in gebrekestelling - geacht wordt in verzuim te zijn 
alsmede is een vertragingsrente van 8% per jaar verschuldigd.

5.2 Alleen betaling door bijschrijving op een van de ten name van het 
Kantoor gestelde bank-of girorekeningen, dan wel betaling in contanten
tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Cliënt.

5.3 Indien het Kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen een cliënt die in
verzuim is dan wel een betalingsregeling wordt getroffen, komen de 
kosten wegens invordering c.q. de betalingsregeling gelijk aan 15% van
het openstaande saldo, doch met een minimum van € 160,—, ten laste
van Cliënt.

5.4 Bij niet of niet-tijdige betaling van maanddeclaraties en/of voorschot-
declaraties is het Kantoor gerechtigd de werkzaamheden op te 
schorten.

6. Tarieven
6.1 Het kantoor hanteert een tarief van € 195,– exclusief 6% kantoorkosten

en BTW. 
6.2 Het uurtarief kan jaarlijks (per 1 januari) worden aangepast.
6.3 Afhankelijk van de zaak kan het zijn dat er een hoger, danwel een lager

tarief wordt gehanteerd. Dit tarief wordt naar inzicht van het Kantoor 
bepaald, maar dit wordt vooraf met de Client besproken.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of

verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt
tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbe-
treffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

7.2 Het kantoor is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade, indien
de Cliënt op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis
zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting je-
gens het Kantoor. 

7.3 De keuze van de door het Kantoor in te schakelen derden zal, waar mo-
gelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming
van de nodige zorgvuldigheid. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor te-
kortkomingen van deze derden.

8. Bevoegde rechter en rechtskeuze
8.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
8.2 De Rechtbank te Rotterdam is uitsluitend bevoegd om geschillen betref-

fende de inhoud van de overeenkomst of de uitvoering hiervan te 
beoordelen, tenzij partijen gezamenlijk een ander gerecht aanwijzen. 

8.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot 
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 
beslechten.


