
                Algemene voorwaarden  

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

rechtsverhoudingen tussen Advocaat Boer en de opdrachtgever en met 

volledige terzijdestelling van de algemene- of inkoopsvoorwaarden van 

de opdrachtgever. Wijzigingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te 

zijn overeengekomen en bevestigd. Onder de opdrachtgever wordt in 

deze voorwaarden verstaan: degene(n) die met Advocaat Boer of een 

aan de maatschap verbonden advocaat een overeenkomst tot opdracht 

is of zijn aangegaan.   

1.2. Advocaat Boer is een maatschap naar burgerlijk recht. Onder 

Advocaat Boer wordt verstaan de maatschap, het kantoor alsmede één 

of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam 

werkzaam zijn. 

Artikel 2 Opdracht 

2.1. Advocaat Boer  zal deze overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren 

en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van advocaten mag 

worden verwacht. Alle werkzaamheden door Advocaat Boer worden 

uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. De 

overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en 

Advocaat Boer. Een opdracht is door Advocaat Boer niet eerder 

aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever 

en betaling van een voorschot indien dit is vastgesteld. Ten aanzien van 

de totstandkoming van een opdracht kan de Advocaat Boer slechts 

worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten. 

2.2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 

Burgerlijk Wetboek en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, 

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocaat Boer. 

2.3. De opdrachtgever is steeds in de mogelijkheid om de opdracht op te 

zeggen. Advocaat Boer kan de opdracht niet opzeggen, tenzij wegens 

gewichtige reden zijn en wanneer Advocaat Boer op redelijke gronden 

niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de opdrachtgever uit 

te voeren. In beide gevallen zal Advocaat Boer de opdrachtgever  

hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.  Advocaat  Boer zal dan op 

basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden aan de 

opdrachtgever. 

2.3. Alle opdrachten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen 

en nimmer tot resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3. Uitvoering werkzaamheden 

3.1. Advocaat Boer zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden 

naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte 

gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de 

opdracht verbonden kosten. 

3.2. Advocaat Boer kan in verband met de uitvoering van de opdracht 

derden inschakelen. 

3.3. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de 

opdracht alle relevante of door Advocaat Boer opgevraagde gegevens  

en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan 

Advocaat Boer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door 

of namens hem verstrekte gegevens en informatie. 

3.4. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten 

behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de 

verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

Artikel 4 Honorarium en kosten 

4.1.Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het 

honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting 

verschuldigd. 

4.2. Advocaat Boer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling 

van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt 

verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Tenzij tussen de 

opdrachtgever en Advocaat Boer anders is overeengekomen, is het 

honorarium gebaseerd op een vast uurtarief. Dit tarief wordt bij de 

acceptatie van de opdracht vastgelegd. Regelmatig zal een declaratie 

over de afgelopen periode worden verzonden aan de opdrachtgever. 

Het uurtarief kan jaarlijks, ingaande op 1 januari, worden aangepast aan 

de marktontwikkelingen. 

4.3. De verschotten bestaan uit de werkelijke gemaakte kosten, die in 

het kader van de opdracht door Advocaat Boer ten behoeve van de 

opdracht zijn betaald. Het betreft onder meer derhalve niet uitsluitend 

kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, onderzoekskosten, 

reiskosten, kosten voor uittreksels, vertalingen en deskundigen. De 

verschotten zullen separaat aan de opdrachtgever worden 

doorberekend. 

Artikel 5 Betaling, opschorting, rente en incasso 

5.1. Door Advocaat Boer verzonden declaraties dienen door de 

opdrachtgever binnen veertien dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, 

korting of verrekening. Voorschotfacturen dienen onverwijld te worden 

voldaan alvorens de werkzaamheden worden aangevangen. 

5.2. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of 

gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van 

verval van het recht daarvan binnen veertien dagen kenbaar te maken 

aan Advocaat Boer, zulks onder vermelding van de gronden waarop de 

betwisting berust. 

5.3. Indien na afloop van de betalingstermijn van een declaratie niet is 

ontvangen dan heeft Advocaat Boer het recht onmiddellijk alle 

werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten of te 

staken tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. 

Van het opschorten of staken van de werkzaamheden zal Advocaat 

Boer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen. Advocaat Boer 

is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting 

of staking van de werkzaamheden. 

5.4.Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de 

opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf 

dat moment kan Advocaat Boer tevens incassomaatregelen treffen 

waarbij de opdrachtgever alle buitengerechtelijk incassokosten is 

verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te 

incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten. 

Artikel 6 Gesubsidieerde rechtsbijstand 

6.1. Advocaat Boer wijst  en adviseert de opdrachtgever op de 

mogelijkheid en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 



gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever stelt Advocaat Boer 

voor de aanvraag alle stukken ter hand die daarvoor benodigd zijn. 

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand de aangevraagde toevoeging 

versterkt zal er geen uurtarief in rekening worden gebracht. De 

opdrachtgever is dan wel de kosten zoals de eigen bijdrage, de kosten 

voor het aanvragen van uittreksels en het (verlaagde) griffierecht 

verschuldigd. 

6.2. Advocaat Boer brengt cliënt een voorschot in rekening voor de 

eigen bijdrage ter hoogte van de laagste eigen bijdrage, welk bedrag zal 

worden verrekend met de definitieve eigen bijdrage zodra deze is 

vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Tevens zal in dit stadium 

eventueel griffierecht in rekening worden gebracht. 

6.3.  Wanneer de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden van 

Advocaat van mening is dat hij/zij in aanmerking zou kunnen komen 

voor gefinancierde rechtsbijstand, dient de opdrachtgever dit zo 

spoedig mogelijk aan Advocaat Boer kenbaar te maken. Een eventuele 

toevoeging geldt dan voor de werkzaamheden die zijn verricht, vanaf 

twee maanden voor het tijdstip van de aanvraag. Na de beëindiging van 

de rechtsbijstand kan Advocaat Boer geen gefinancierde rechtsbijstand 

meer aanvragen voor de opdrachtgever. 

6.4. Indien het resultaat van de gevoerde procedure zodanig is dat de 

opdrachtgever meer dan 50 % van het heffingsvrije vermogen ontvangt, 

zal de Raad voor Rechtsbijstand overgaan tot intrekking met 

terugwerkende kracht van de verleende toevoeging van de 

opdrachtgever. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand overgaat tot het 

achteraf intrekken van de toevoeging van de opdrachtgever, zal 

Advocaat Boer alsnog een declaratie ter hoogte van het aantal bestede 

uren tegen het uurtarief zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in 

rekening  brengen. 

6.4. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de door de Raad voor 

Rechtsbijstand gestelde hoogte van de eigen bijdrage, bestaat er de 

mogelijkheid voor de opdrachtgever om een peiljaarverlegging aan te 

vragen. Deze mogelijkheid bestaat wanneer  het  inkomen (of het 

verwachte inkomen) van de opdrachtgever (aanzienlijk) lager is dat in 

het gestelde peiljaar. De opdrachtgever moet zelf binnen zes weken na 

de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven beschikking een 

peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Advocaat 

Boer kan u voor wat betreft de mogelijkheden van een 

peiljaarverlegging slechts adviseren.  

6.5. Indien de opdrachtgever een peiljaarverlegging heeft aangevraagd 

en bij hercontrole blijkt dat achteraf het inkomen van de opdrachtgever 

hoger was dan het opgegeven inkomen bij de peiljaarverlegging, bestaat 

de kans dat de opdrachtgever (een gedeelte van) de kosten voor 

rechtsbijstand aan de Raad voor Rechtsbijstand moet terugbetalen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Advocaat Boer is een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

7.2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het 

voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

7.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere 

aansprakelijkheid beperkt tot  het bedrag van het honorarium voor de 

desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar met een 

maximum van € 10.000 tenzij er aan de zijde van Advocaat Boer sprake 

is van grove opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

7.4. Advocaat Boer is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten 

van door haar ingeschakelde derden. Advocaat Boer zal bij de 

inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Advocaat Boer heeft toestemming van de opdrachtgever om bij 

inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te 

aanvaarden. Iedere aanspraak jegens werknemers van Advocaat Boer is 

uitgesloten. 

7.5. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij 

het kantoor. 

7.6.Vorderingsrechten en ander bevoegdheden van cliënten uit welke 

hoofde ook jegens Advocaat Boer in verband met het verrichten van 

werkzaamheden door Advocaat Boer vervallen in ieder geval na één 

jaar na het moment, waarop de opdrachtgever bekend werd of 

redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en 

bevoegdheden. Alle aanspraken dienen steeds schriftelijk en 

gemotiveerd bij Advocaat Boer te zijn ingediend. 

7.7. Advocaat Boer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor 

een door Advocaat Boer gedane verplichte melding in het kader van de 

Wwft en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen 

aanspraken van derden die stellen schade te lijden of te hebben geleden 

door een dergelijke melding, tenzij het één en ander het gevolg is van 

opzet of grove schuld aan de zijde van Advocaat Boer. 

Artikel 8 Toepasselijk recht 

8.1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. 

8.2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 

opdrachten en op vervolgopdrachten van opdrachtgever. 

8.3.  Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het aangaan van 

de schriftelijke bevestiging van opdracht door Advocaat Boer aan de 

opdrachtgever toegezonden en  zijn opgenomen op de website van 

Advocaat Boer: www.advocaatboer.nl 

8.4. Op de opdrachten is van toepassing de Klachten en 

Geschillenregeling Advocatuur waarbij Advocaat Boer is aangesloten. 

Voor de klachtenfunctionaris wordt de opdrachtgever verzocht contact 

op te nemen met mevrouw mr Kouwenaar-De Coninck, advocaat te 

Nijkerk. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze 

kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, alsmede 

klachten die niet onder voornoemde regeling vallen, worden 

voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.  

 

8.5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of 

het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze 

Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de 

desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval 

een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel 

een beroep kan worden gedaan. 

Artikel 9 Archivering. 

9.1. Originele stukken zullen door Advocaat Boer na het einde van de 

opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt, tenzij uit de wet of 

specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten 

anders voortvloeit. Na het einde van de opdracht wordt het dossier 

gedurende tenminste zeven jaar door Advocaat Boer bewaard in het 

kantoorarchief. Na zeven jaar zal het dossier worden vernietigd. 


