Algemene voorwaarden van Hemmes & De Boer Advocaten
28-08-2014 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.
I
Hemmes & De Boer Advocaten (de maatschap) is de kostenmaatschap van de daaraan verbonden advocaten. Opdrachten tot
dienstverlening worden overeengekomen met de aan Hemmes & De Boer Advocaten verbonden advocaten afzonderlijk. De
advocaten kunnen hun praktijk uitoefenen in een rechtspersoon. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de
werkzaamheden die de contracterende advocaat in opdracht van de cliënt verricht.
II
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen een contracterend
advocaat en haar opdrachtgevers en strekken in een voorkomend geval mede ten behoeve van de maatschap en de voor de
maatschap en de contracterende advocaten werkzame personen.
III
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de contracterende advocaten. Dat geldt ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door de maatschap wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van
artikel 7:404 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op de werkzaamheden is tevens de Geschillenregeling
Advocatuur van toepassing. Voor de beknopte inhoud wordt verwezen naar de opdrachtbevestiging en/of
www.advocatenorde.nl
IV
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de contracterende advocaten, de maatschap en
de voor de maatschap werkzame personen in verband met de verrichte werkzaamheden, vervallen indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd zijn ingediend bij de contracterend advocaat binnen 3 maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Ten aanzien van klachten
betreffende de inhoud van de werkzaamheden of de hoogte van de declaratie is de Geschillenregeling Advocatuur van
toepassing.
V
De contracterende advocaat zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder buitenlandse
advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen. De contracterend advocaat, noch de maatschap, noch de voor hen werkzame personen is/zijn echter niet
aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. De contracterende advocaat en de maatschap zijn gemachtigd
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
VI
a.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het met de contracterende advocaat overeen te komen
honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten
worden uitga en aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan; onder kantoorkosten wordt de
vaste opslag van 5% op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten bedoeld.
b.
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld op de factuur. Bij overschrijding van
deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim tevens is wettelijke rente verschuldigd
over het factuurbedrag.
c.
Indien een contracterende advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen
alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Het Besluit vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten is onverkort van toepassing op alle opdrachten die tueesen de opdrachtgever en
de contracterend advocaat zijn overeengekomen.
d.
De contracterende advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
e.
De contracterende advocaat is steeds gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, die hij/zij of de
maatschap onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.
VII
a.
Verschotten, voor zover niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoedt, worden volledig in rekening gebracht aan
de opdrachtgever. De contracterende advocaat is gerechtigd telkens voor aanvang van de werkzaamheden te
verlangen dat de toevoeging is afgegeven en dat de verschuldigde eigen bijdrage is voldaan.
b.
Indien na aanvaarding van de opdracht en na de aanvang van de werkzaamheden geen toevoeging wordt afgegeven,
dan wel bij intrekking van de toevoeging na afloop van de werkzaamheden, is de opdrachtgever het met de
contracterende advocaat overeengekomen honorarium verschuldigd. Artikel VI is alsdan van toepassing, met dien
verstande dat een eventueel reeds voldane vastgestelde eigen bijdrage zal worden verrekend met de eindafrekening.
c.
Het bepaalde in VI, sub c, d en e zijn van overeenkomstige toepassing indien een toevoeging is afgegeven.
d.
bij het verstrekken van de opdracht aan de contracterend advocaat draagt de opdrachtgever een eventueel recht op
(toekomstige) proceskostenvergoeding(en) (vergoeding voor de salariskosten van de advocaat) over aan de
contracterend advocaat.

VIII
De aansprakelijkheid van de contracterende advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door haar afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende
eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het door de contracterende advocaat in verband met de betreffende opdracht in rekening
gebrachte honorarium met een maximum van € 100.000,00. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval de
contracterend advocaat ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
IX
De opdrachtgever vrijwaart de contracterend advocaat tegen alle aanspraken van derden en de door de contracterend advocaat
in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken
voortvloeien uit de door de contracterend advocaat voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.
X
De contracterende advocaat heeft het recht zijn/haar werkzaamheden en/of afgifte van (originele) stukken op te schorten
totdat alle vorderingen die hij/zij op de opdrachtgever heeft, zijn voldaan.
XI
a.
b.
c.

Dossiers worden gedurende vijf (5) jaren bewaard. Als aanvangsdatum voor deze termijn geldt de datum waarop de
contracterend advocaat de laatste inhoudelijke handeling in het betreffende dossiers heeft verricht. Na deze termijn
zal/zullen het /de dossier(s) worden vernietigd.
Opdrachtgevers kunnen binnen de onder a. genoemde termijn hun dossiers opvragen. De kosten voor verzending
van deze stukken komen voor rekening van de betreffende opdrachtgever(s).
De voor de uitvoering van de opdracht verzamelde en bewaarde persoonsgegevens, het e.e.a. in overeenstemming
met de Wet bescherming persoonsgegevens, zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wet, een rechterlijke
of arbitrale uitspraak of een bindend advies de contracterend advocaat daartoe verplicht.

XII
De contracterende advocaat is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De nieuwe voorwaarden treden in
werking op het alsdan aan te kondigen tijdstip. De gewijzigde voorwaarden worden toegezonden.
XIII
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de contracterende advocaten is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Assen,
tenzij één der partijen zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wendt.

