
Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Van den Bout advocaten 

‘Van den Bout advocaten’, hierna ‘VDBA, is een maatschap, gevestigd te Voorburg, gemeente 

Leidschendam-Voorburg, aan het Oosteinde 237. VDBA bestaat uit een natuurlijke persoon en een 

rechtspersoon, t.w. een besloten (beroeps)vennootschap. Nadere informatie wordt u op verzoek 

toegezonden. VDBA is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan VDBA, 

daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. 

Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3: De overeenkomst 

Een opdracht komt tot stand met de maatschap VDBA als zodanig en pas nadat de maatschap VDBA 

deze heeft aanvaard. Dit geldt ook, indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de 

opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 

7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, 

dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een 

opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

4.1 Iedere aansprakelijkheid van VDBA dan wel van haar vennoten (haar bestuurder(s) inbegrepen) is 

beperkt tot het bedrag, waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd 

met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. De inhoud en de voorwaarden van 

deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Orde van 

Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis 

aan de opdrachtgever toegezonden. 

4.2 De persoonlijke aansprakelijkheid van de aan het kantoor van VDBA verbonden advocaten wordt 

nadrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle 

omstandigheden uitgesloten. 

4.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

4.4 VDBA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-

mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

4.5 Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van VDBA vervallen, 

indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VDBA binnen zes maanden na de dag 



waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken 

baseert. 

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever 

5.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door VDBA ten behoeve van hem verrichte 

werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te 

bewerkstelligen, dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. 

5.2 De opdrachtgever vrijwaart VDBA tegen alle vorderingen van derden, die stellen schade te hebben 

geleden door, ten gevolge van of verband houdende met door VDBA ten behoeve van de opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden. 

5.3 Betaling van declaraties van VDBA dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 

uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, Voorschotdeclaraties dienen echter omgaand te worden voldaan. 

Bij overschrijding van voornoemde termijnen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een 

vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien de opdrachtgever in 

verzuim is, is VDBA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat het openstaande bedrag 

volledig is voldaan. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan die waarop de 

onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is VDBA niet aansprakelijk voor enigerlei 

schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.  

Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is VDBA gerechtigd aanspraak te maken op een 

vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012-141). VDBA kan onbetaalde 

declaraties ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de bevoegde rechter. 

 

Artikel 6: Inschakeling van derden 

6.1 De keuze van de door VDBA in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen 

geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. VDBA 

is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van VDBA. 

6.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de 

opdrachtgever willen beperken, gaat VDBA er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle aan haar 

gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke 

aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

 

Artikel 7: Tarieven / wijze van declareren 

7.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door VDBA omvatten het honorarium, vermeerderd met 

omzetbelasting, en verschotten. 

7.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk is vastgelegd, wordt het honorarium bepaald 

aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.  



7.3 VDBA heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief tussentijds te wijzigen in overleg 

met opdrachtgever. 

7.4 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door 

VDBA ten behoeve van de opdrachtgever worden betaald, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, 

reiskosten, kosten van uittreksels, etc. 

7.5 VDBA declareert haar werkzaamheden in beginsel maandelijks.  

7.6 Bij aanvaarding van de opdracht – of tussentijds – kan een voorschot op het verschuldigde 

honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door opdrachtgever moet worden betaald 

alvorens VDBA met haar werkzaamheden begint of deze voortzet. Een voorschot/depot wordt altijd 

verrekend met de einddeclaratie. Tenzij anders wordt overeengekomen, kan maandelijks tussentijds een 

bedrag wegens honorarium en verschotten, te vermeerderen met BTW, worden gedeclareerd aan 

opdrachtgever. 

 

Artikel 8: Klachtenregeling  

8.1 VDBA zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In 

geval van klachten van de opdrachtgever streeft VDBA ernaar om door middel van overleg deze 

klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een 

zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert VDBA een interne klachtenregeling (zie website onder 

klachtenregeling). Een schriftelijk exemplaar daarvan wordt op verzoek aan de opdrachtgever 

toegezonden.  

8.2 Opdrachtgever dient de klacht schriftelijk bij de betreffende advocaat van VDBA in te dienen binnen 

zes maanden na het moment waarop hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van 

het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.  

 

 

Artikel 9: Diversen 

9.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van VDBA, de 

maatschap, de bestuurder(s) van de besloten beroepsvennootschap en alle voor de maatschap werkzame 

personen. 

9.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en VDBA is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 

9.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar 

VDBA is gevestigd. VDBA heeft het recht om te harer keuze ook de bevoegde rechter van de 

woonplaats van de opdrachtgever te adiëren. 

9.4 Gesloten dossiers worden door VDBA bewaard gedurende vijf jaren na de datum van sluiting van 

het dossier. Daarna heeft VDBA het recht het dossier, zonder kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, 

te vernietigen. Indien de opdrachtgever nog stukken uit het dossier wenst te ontvangen binnen 



voornoemde periode van vijf jaren, dan kan daartoe binnen die termijn een verzoek worden gedaan. 

Voor het opvragen van stukken uit het archief kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

9.5 Van den Bout advocaten is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden 

ontvangen. 

 


