
  

  ALGEMENE VOORWAARDEN voorbeeldscheiding 2014 
 
1. Definities. 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 
a. Advocaat;: mr S.H.R. van Heeks of een ander aan het kantoor verbonden advocaat. 
b. Cliënt(e):   de contractspartijen van de advocaat 
c. Honorarium: de financiële vergoeding die de advocaat voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen, 

exclusief de hierna onder d. en e. genoemde verschotten en kantoorkosten. 
d. Verschotten: de belaste en onbelaste kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt. 
 
2. Toepasselijkheid: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
3. Opdracht: 
a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard en (na overleg) het bedrag voor de 

werkzaamheden zowel als voor de griffiekosten door de advocaat is ontvangen. 
b. Iedere opdracht behelst een inspanningsverplichting aan de zijde van de advocaat om de belangen van de cliënten zo goed 

mogelijk te behartigen, Een succesvolle beëindiging van de zaak kan derhalve niet gegarandeerd worden. 
c. De cliënt kan op elk gewenst moment aan de advocaat schriftelijk mededelen, dat deze de uitvoering van de opdracht dient te 

staken. 
d. Conform de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten is de advocaat gerechtigd de uitvoering van 

de opdracht op elk moment te staken mits de cliënten daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en diens zaak 
daardoor geen schade zal lijden. 

e. Tenzij de cliënten de advocaat schriftelijk anders instrueert, zal de advocaat tien jaar nadat de opdracht volledig is afgerond 
alle bescheiden met betrekking tot de zaak vernietigen, zulks met uitzondering van grosses.. 

 
 
4. Declaratie 
a. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënte het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en 

omzetbelasting verschuldigd. Hiertoe is vooraf duidelijk gemaakt aan cliënten welke de kosten voor de werkzaamheden zijn. 
b. Door betaling vooraf aan de advocaat geven cliënten aan akkoord te zijn met de rekening. 
 
 
5. Betaling: 
a. Betaling van declaraties dient vooraf te geschieden. 
b. Indien cliënten na betaling tot beëindigen van de werkzaamheden tussentijds willen overgaan, zal berekend worden welke 

werkzaamheden zijn verricht. Het resterende bedrag zal worden geretourneerd aan cliënten. Door de advocaat reeds betaalde 
griffiekosten worden niet geretourneerd. 

 
6. Aansprakelijkheid. 
a. De aansprakelijkheid van de advocaat zowel als voor medewerkers van het kantoor voor schade voortvloeiende of verband 

houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt  tot het bedrag dat wordt uitgekeerd inzake de 
beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. 

b. De advocaat zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter niet 
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 

c. Cliënten zijn in persoon aansprakelijk voor de aanlevering van de gegevens en staan ervoor in, dat deze gegevens juist en 
naar waarheid zijn. De advocaat is hiervoor nimmer aansprakelijk. 

d. Bij geschillen kunnen partijen zich wenden tot de geschillencommissie Advocatuur. 
 
 
 
 


