Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Van de Laar
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die aan mr.
R.H.L. van de Laar / mr. J.B.M. Rütten, verder “de advocaat”, wordt gegeven. Dit geldt ook voor de
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2. Opdracht
2.1 Tijdens het intakegesprek maken partijen afspraken over de door de advocaat uit te voeren
werkzaamheden, de opdracht, De opdracht wordt schriftelijk door de advocaat aan de opdrachtgever
bevestigd middels de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdracht
dient deze de advocaat hiervan binnen veertien dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging
schriftelijk in kennis te stellen.
2.2 De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden. Dit geldt ook voor de redelijke
kosten van rechtsbijstand die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de
opdrachtgever verricht worden. Dit laatste geldt niet indien die aanspraken voortvloeien uit of het gevolg
zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van de advocaat.
3. Honorarium en verschotten
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten het honorarium, onbelaste
verschotten (o.a. griffierecht, kosten van uittreksels) en belaste verschotten (o.a. deurwaarderskosten,
reiskosten), de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalt.
3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand
van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van
de ervaring en het specialisme van de advocaat, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die
met de opdracht is gemoeid.
3.3 Jaarlijks kunnen de uurtarieven worden aangepast. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is
de advocaat bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te
wijzigen.
4. Declaratie en betaling
4.1 De werkzaamheden en verschotten worden periodiek achteraf in rekening gebracht.
Verschotten kunnen ook tussentijds en direct worden doorbelast.
4.2 De advocaat kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen
werkzaamheden worden aangevangen. Eveneens kan een voorschot worden verlangd tijdens de opdracht.
4.3 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
4.4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke handelsrente
verschuldigd vanaf de datum van de vervaltermijn van de betreffende factuur.
4.5 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn de (buiten)gerechtelijke incassokosten ingevolge de
wet Normering buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 BW) verschuldigd.
4.6 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de advocaat
zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. De advocaat is
niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ten minste de bedragen, die door de
Nederlandse Orde zijn voorgeschreven.
5.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van
de advocaat komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee maal het honorarium dat in de
betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid
ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 50.000,--.
5.3 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld
willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan de advocaat verstrekte opdrachten houden
tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
5.4 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen
wordt toegebracht waarvoor de advocaat aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst
in het betreffende geval voor rekening van de advocaat komt.
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet
binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of
redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
6. Archivering
Dossiers worden gedurende tenminste zeven jaar (eventueel in elektronische vorm) bewaard, waarna het
de advocaat vrij staat het dossier te vernietigen.
7. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Onder uitsluiting van competentieregels in internationale verdragen is uitsluitend de Nederlandse rechter
bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen de advocaat de advocaat en zijn opdrachtgever.
8. De opdrachtgever ontvangt bij de opdrachtbevestiging een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

