
                                                                                                                               
 

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
opdrachten en aanvullende - of vervolgopdrachten die aan 
Kuijpers advocatuur worden gegeven. 
 
2. Opdracht 
2.1  
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd 
door Kuijpers advocatuur. Dit geldt ook indien het de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht 
door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van 
de artikelen 7:404 en 7:402 lid 2 BW wordt uitgesloten. 
2.2. 
De opdrachtgever vrijwaart Kuijpers advocatuur tegen 
aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand 
daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met 
de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden 
verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove 
nalatigheid of opzet. 
 
3. Honorarium en verschotten 
3.1 
Tenzij anders is overeengekomen worden de verrichtte 
werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede 
tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. Het geldende 
uurtarief is gelijk aan het basisuurtarief, in voorkomende 
gevallen te vermenigvuldigen met factoren die worden 
bepaald op basis van de ervaring en het specialisme van 
degene die de opdracht feitelijk uitvoert, de spoedeisendheid 
die met de opdracht is gemoeid of het financiële belang van de 
opdracht. 
3.2 
Het basisuurtarief wordt voor de advocaat die werkzaam is bij 
Kuijpers advocatuur jaarlijks vastgesteld. 
3.3 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Kuijpers 
advocatuur bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, 
het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen. 
3.4 
Verschotten zijn kosten van derden die door Kuijpers 
advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald 
(zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, 
reiskosten) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 
5% van het honorarium. 
 
4. Betaling 
4.1 De door Kuijpers Advocatuur verrichtte werkzaamheden 
en betaalde verschotten worden maandelijks achteraf 
gedeclareerd bij de opdrachtgever. 
4.2 Indien een declaratie niet binnen de geldende 
betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, is de 
opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand. 
4.3  
Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de 
betalingstermijn wordt voldaan is Kuijpers advocatuur 
gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, nadat de 
opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Kuijpers 
advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als 
gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 

 
 
5. Voorschot 
Kuijpers Advocatuur kan van haar opdrachtgever een 
voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden 
worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het eindigen 
van de opdracht verrekend. 
 
6. Aansprakelijkheid 
6.1 
Kuijpers advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde 
van Advocaten daaraan stelt. 
6.2 
Iedere aansprakelijkheid van Kuijpers advocatuur is beperkt 
tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsover-
eenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. 
6.3 
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt 
krachtens de genoemde verzekering, is iedere aansprakelijk-
heid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het 
gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de 
aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,-. 
6.4 
Indien de uitvoering van een opdracht door Kuijpers 
advocatuur meebrengt dat zij een (rechts)persoon of derde die 
geen deel uitmaakt van Kuijpers Advocatuur inschakelt om 
werkzaamheden in verband met de opdracht te verrichten, is 
Kuijpers advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door 
deze (rechts)persoon of derde mocht en worden gemaakt. 
6.5  
(Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering 
van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun 
aansprakelijkheid beperken. Alle aan Kuijpers advocatuur 
verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die 
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever 
te aanvaarden. 
6.6  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een 
aanspraak op schadevergoeding indien die aanspraak niet 
binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is 
gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijker 
wijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter 
aanhangig is gemaakt. 
 
7. Archivering 
Een dossier wordt gedurende vijf jaar door Kuijpers 
advocatuur bewaard, waarna het Kuijpers advocatuur  
vrij staat het dossier te vernietigen. 
 
8. Toepasselijk recht, klachtenregeling en bevoegde rechter 
Op de rechtsverhouding tussen Kuijpers advocatuur en de 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  
Kuijpers advocatuur kent een klachtenregeling (zie: 
www.kuijpersadvocatuur.nl/klachtenregeling) die onderdeel 
uitmaakt van de overeenkomst tussen Kuijpers advocatuur en 
de opdrachtgever. Mocht de geschillenregeling onverhoopt 
niet resulteren in een gezamenlijke oplossing, dan zullen 
geschillen tussen Kuijpers advocatuur en de opdrachtgever 
worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, 
behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze 
keuze in de weg zouden staan. 
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