Advocatenkantoor
Van den Akker
Postbus 273
2800 AG Gouda

Algemene Voorwaarden
Artikel 1.

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1

kantoor: Advocatenkantoor Van den Akker, zijnde de eenmanszaak van advocaat mr.
H.C. van den Akker. Het kantoor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 24447769, tevens handelende onder de naam Advocatuur Transport en
Logistiek;

2

advocaat: advocaat mr. H.C. van den Akker dan wel in geval van afwezigheid degene
die hem op basis van een overeengekomen vervangingsregeling vervangt;

3

cliënt: de opdrachtgever van de advocaat;

4

opdracht: de opdracht van de cliënt aan de advocaat tot het verrichten van diensten door
of namens de advocaat in de hoedanigheid van advocaat en deze opdracht door de
advocaat is aanvaard.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

1

Tenzij cliënt en advocaat uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeen gekomen zijn
deze algemene voorwaarden van toepassing op elke opdracht.

2

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waar onder die van cliënt,
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het
Burgerlijk Wetboek is de advocaat niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en
eindigt de opdracht niet door de dood, ongeacht of de overeenkomst is gesloten met het
oog op een bepaalde persoon.

Artikel 3.

Regelgeving.

De door de cliënt met de advocaat gesloten overeenkomst wordt door de advocaat uitgevoerd
met inachtneming van de voor advocaten geldende wetgeving, verordeningen, gedragsregels
en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
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Artikel 4.

Betaling

1

Betaling van declaraties van de advocaat dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te
geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke
waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim verkeert en een vertragingsrente is
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of, indien van toepassing, de wettelijke
handelsrente.

2

Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van declaraties,
komen, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, voor rekening van de
cliënt.

3

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch komen
in volle omvang voor rekening van de cliënt, indien deze (grotendeels) in het ongelijk
wordt gesteld.

4

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan verrekening plaatsvinden van
te betalen declaraties met hetgeen de advocaat of de Stichting Beheer Derdengelden
Advocatenkantoor Transport en Logistiek ten behoeve van de cliënt onder zich heeft of
krijgt, indien dit afzonderlijk en schriftelijk tussen de advocaat en de cliënt is
overeengekomen onder vermelding van de declaratienummer(s) en het verschuldigde
bedrag. Uit deze schriftelijke overeenkomst moet ondubbelzinnig blijken, dat cliënt met
deze verrekening instemt.

Artikel 5.

Aansprakelijkheid

1

De advocaat sluit iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt en jegens derden uit voor
tekortkomingen van door de advocaat ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld
deurwaarders, procureurs, belastingadviseurs, externe deskundigen etc.

2

De advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden namens de cliënt te aanvaarden. De advocaat is voor zijn
beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van
Advocaten vastgestelde Verordening op de Advocatuur.

3

Iedere aansprakelijkheid van de advocaat jegens de cliënt en jegens derden voor schade
al dan niet voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst tussen de advocaat en
de cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat wordt uitgekeerd, vermeerderd
met het eigen risico.
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4

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag van het
gedeclareerd honorarium exclusief eventuele kantoorkosten en exclusief btw. een en
ander met een maximum van € 2.500,00.

5

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt elke
aanspraak op schadevergoeding jegens de advocaat, indien niet binnen een jaar nadat de
schade is ontstaan, de aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 6.

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van
juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de
werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove
nalatigheid of opzettelijke misdraging van de advocaat.
Artikel 7.

Voorschot

De advocaat is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te
verlangen. Een betaald voorschot wordt terugbetaald na voldoening van de laatste declaratie.
De advocaat is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten indien en zolang de cliënt geen
voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en
zolang de cliënt achter is met betaling van de declaratie(s).
Artikel 8.

Verrekening

De advocaat is bevoegd vorderingen op de cliënt te verrekenen met voor de opdrachtgever
ontvangen gelden behoudens die gelden, die ten behoeve van cliënt zijn gestort op de
derdengeldenrekening van het kantoor. Ten aanzien daarvan geldt het bepaalde in artikel 4 lid
4.
Artikel 9.

Bewaartermijn

Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen
mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal zeven jaar bewaard (gerekend vanaf
het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het de advocaat vrij staat het dossier zonder
nadere aankondiging te (laten) vernietigen.
Artikel 10.
1

Klachten en geschillen

Het kantoor kent een klachtenregeling. Deze is op de website van het kantoor
gepubliceerd (www.advocatenkantoorvandenakker.nl).
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2

Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de
hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan de
advocaat en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis
nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de
klacht aanleiding heeft gegeven.

3

De klachtenregeling van het kantoor maakt integraal deel uit van deze algemene
voorwaarden.

4

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor de
behandeling van een klacht voor de Geschillencommissie Advocatuur is het bepaalde in
de klachtenregeling van toepassing, alsmede de regelingen van de
Geschillencommissie, die te vinden is op:
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Artikel 11.

Vervanging

1

De advocaat zal de dienstverlening persoonlijk verrichten, tenzij dit ten gevolge
(plotselinge) afwezigheid door ziekte of andere overmacht onmogelijk is.

2

In dat geval heeft Advocatenkantoor Van den Akker heeft een waarnemings/vervangingsregeling getroffen met mevrouw mr. O.M. Bos-Steenbergen, advocaatpartner van het advocatenkantoor Van Riessen Advocaten, Klein Amerika 17 – 2806
CA Gouda, telefoon 0182-541 444.

Artikel 12.

Bevoegde rechter

1

Onverminderde het bepaalde in het voorgaande artikel worden alle geschillen tussen de
cliënt en de advocaat beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den
Haag.

2

Niettemin heeft de advocaat het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter
van de woonplaats c.q. vestigingsplaats van cliënt.

Artikel 13.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en het kantoor is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14.

Wijziging algemene voorwaarden

1

Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van het kantoor:
www.advocatenkantoorvandenakker.nl

2

Deze voorwaarden kunnen door gewijzigde wetgeving of door andere noodzaak moeten
worden gewijzigd. Op na wijziging verkregen nieuwe opdrachten is steeds de laatste op
de website gepubliceerde versie van toepassing.
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