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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Algemeen
1. Van der Kruijs Advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap, die zich ten doel
stelt de advocatuur te beoefenen. De maatschap is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
2. De maatschap Van der Kruijs Advocaten zal hierna worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.
3. De cliënt, een natuurlijk- of rechtspersoon, zal hierna worden aangeduid als ‘opdrachtgever’.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele
nadere of aanvullende opdrachten van opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van werknemers (waaronder voormalige werknemers begrepen) en bestuurders van opdrachtnemer en andere personen betrokken
bij de uitvoering van de opdracht. In dat kader kunnen werknemers (waaronder voormalige
werknemers begrepen) en bestuurders van opdrachtnemer en andere personen betrokken bij
de uitvoering van de opdracht zich dan ook beroepen op deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 – Opdracht
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Dat geldt ook
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald
persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval
een regeling geeft, en van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor
de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Behoudens bijzondere omstandigheden en behoudens de Advocatenwet en de gedragsregels
van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft opdrachtnemer het recht om bij niet betaling van
de opeisbare declaratie(s) haar werkzaamheden op te schorten c.q. te staken, zonder dat zulks
tot enige aansprakelijkheid leidt bij opdrachtnemer.
Artikel 4 – Inschakeling van derden
1. Ten behoeve van de opdracht is opdrachtnemer gerechtigd derden naar keuze in te schakelen.
De kosten voor inschakeling van derden ten behoeve van de opdracht kunnen voor rekening
komen van opdrachtgever.
2. Bij het inschakelen van derden ten behoeve van de opdracht is opdrachtnemer gerechtigd
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden op naam en voor rekening van opdrachtgever te aanvaarden.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze ingeschakelde
derden. Daarmee is aansprakelijkheid van opdrachtnemer ingevolge art. 6:76 BW uitgesloten.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die
aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Op verzoek wordt een afschrift van de verzekeringspolis toegezonden.
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2. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens de werknemers van opdrachtnemer, zo ook jegens bestuurders van opdrachtnemer, is uitgesloten. Bedoelde werknemers (voormalig werknemers daaronder begrepen) kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen
bedongen derdenbeding.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijkheid in het geval opdrachtgever schade lijdt door onjuist
verstrekte en/of onjuiste informatie door opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer.
Artikel 6 – Vrijwaring
Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en
resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit, de opdracht van opdrachtgever en/of werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht.
Artikel 7 – Verval recht op schadevergoeding
Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervalt een aanspraak op schadevergoeding van opdrachtgever in ieder geval twaalf maanden nadat opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of
indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, of
zou kunnen zijn.
Artikel 8 – Tarieven en kosten
1. Tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer met opdrachtgever is overeengekomen, zal het
honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het met
cliënt overeengekomen uurtarief waarover wordt BTW berekend.
2. Van der Kruijs is gerechtigd een percentage van zeven procent van het honorarium in rekening
te brengen aan opdrachtgever ter dekking van de kantoorkosten.
3. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd in het kader van de opdracht gemaakte verschotten –
zoals onder andere griffierechten, deurwaarderskosten en legeskosten – door te belasten aan
opdrachtgever.
4. In het geval dat opdrachtgever krachtens een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand in
aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal het honorarium achteraf worden vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval dat opdrachtgever in aanmerking komt
voor gefinancierde rechtsbijstand, zal opdrachtgever vooraf een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan opdrachtnemer hebben te betalen. Informatie over
gefinancierde rechtsbijstand (zogenoemd: toevoeging) is te vinden op www.rechtsbijstand.nl.
Artikel 9 – Declaraties en betalingen
1. Declaraties dienen binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan aan
opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is tijdens elk moment van de opdracht gerechtigd een financieel voorschot te
vragen alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Na betaling van het voorschot zal
(verdere) uitvoering worden gegeven aan de opdracht.
3. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd tijdens elk moment van de opdracht toestemming te
vragen aan opdrachtgever voor betalingen door middel van een automatische bankafschrijving.
4. In het geval van (een) niet tijdig betaalde declaratie(s) waarbij opdrachtgever in verzuim is, kan
opdrachtnemer opdrachtgever in rechten te betrekken, dan wel de vordering door derden laten
innen.
5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met inning van (een) declaratie(s), worden
berekend conform het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” en komen voor
rekening van opdrachtgever.
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Artikel 10 – Identiteit cliënt
Op grond van onder andere de Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is opdrachtnemer verplicht om de identiteit van opdrachtgever te controleren om bepaalde ongebruikelijk
transacties te melden aan de autoriteiten. Opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft
hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
Artikel 11 – Klachten en geschillen
1. Op de dienstverlening van opdrachtnemer is zowel de interne klachtenregeling van opdrachtnemer, als de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de opdracht worden,
voor zover de wet zulks toelaat, beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie
Advocatuur.
3. Informatie en uitleg over het Reglement Geschillencommissie Advocatuur en de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur is terug te vinden op http://www.degeschillencommissie.nl/overons/commissies/advocatuur/
4. In het geval dat geschillen niet worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. Opdrachtgever
is binnen één maand na bekendwording met de gerechtelijke procedure gerechtigd het geschil
voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Artikel 12 – Diversen
1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen indien sprake is van
gewijzigde omstandigheden die een geldige reden tot wijziging vormen. In het geval dat deze
algemene voorwaarden gewijzigd worden, zal opdrachtgever daarvan op de hoogte worden
gebracht.
3. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal ter beschikking
worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst
daarvan bepaald.
4. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of een onderdeel daarvan, niet rechtsgeldig zou zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan dient/
dienen de betreffende bepaling(en) te worden vervangen overeenkomstig doel en strekking
van deze algemene voorwaarden, op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk
verschilt van de ongeldige bepaling.
Artikel 13 – Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

