
ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR ZEELAND 
 
 

TOEPASSINGSBEREIK 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor Zeeland aan 
Advocatenkantoor Zeeland verstrekken. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) 
werkzaamheden die in opdracht van cliënten door het kantoor en/of 
haar medewerkers worden uitgevoerd. Bij het eenmaal aanvaarden 
van deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst van 
opdracht, zijn deze ook op latere overeenkomsten van toepassing, 
tenzij anders is overeengekomen. 

 

DE OPDRACHT 
 
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en 
aanvaard door Advocatenkantoor Zeeland. Een aanvaarde opdracht 
schept een inspanningsverbintenis. Aanvaarde opdrachten bieden 
geen garantie op succes. Dit laat onverlet dat Advocatenkantoor 
Zeeland elke opdracht met de nodige zorgvuldigheid en 
nauwgezetheid zal behandelen. De uitvoering van de verstrekte 
opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever 
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

 
Advocatenkantoor Zeeland garandeert optimale geheimhouding van 
alle door opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie. 
Informatie kan echter worden gegeven indien en voorzover zulks 
dienstig voorkomt in de behandeling van de opdracht. 

 

INSCHAKELING DERDEN 
 
Advocatenkantoor Zeeland zal bij het inschakelen van niet tot de 
organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen en de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere 
aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is 
uitgesloten. Advocatenkantoor Zeeland is gerechtigd noodzakelijke 
kosten van derden afzonderlijk als verschotten aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen, zo gewenst bij wijze van 
voorschot. 

 

TARIEVEN 
 
Advocatenkantoor Zeeland komt met de opdrachtgever schriftelijk 
een uurtarief overeen dat een reflectie vormt van de zwaarte, 
vereiste deskundigheid, spoedeisendheid en het belang van de 
zaak. In voorkomende gevallen wordt rekening gehouden met een 
beperkte draagkracht van de opdrachtgever. Advocatenkantoor 
Zeeland biedt in beginsel de mogelijkheid om voor gefinancierde 
rechtsbijstand te opteren indien daarvoor aanleiding bestaat. 
 
Overeengekomen uurtarieven luiden immer exclusief BTW en 6% 
kantoorkosten (verschotten). Deze kantoorkosten worden niet nader 
gespecificeerd doch bestaan uit kosten van porti, telefoon, telefax, 
internet, vakliteratuur e.a.. Advocatenkantoor Zeeland zal separaat 
kosten van uittreksels, aangetekende stukken, reiskosten e.a. in 
rekening brengen. Advocatenkantoor Zeeland is gerechtigd een 
voorschot in rekening te brengen voor hetgeen haar in de toekomst 
in rekening gebracht zal worden. Uiterlijk bij de slotdeclaratie wordt 
dit voorschot verrekend. Het voorschot wordt in voorkomende 
gevallen bepaald in overleg met de opdrachtgever. 

 

KLACHTEN 

 
Als de opdrachtgever een klacht heeft over (de werkwijze van) de 
advocaat, is het verplicht die voor te leggen via de 
klachtenprocedure die Advocatenkantoor Zeeland heeft en die te 
vinden is op haar website www.advocatenkantoorzeeland.com. 

 
 

 

 
FACTUREN 

 
Factureren gebeurt zoveel mogelijk periodiek. Klachten over 
declaraties dienen schriftelijk te worden voorgelegd binnen vier 
weken na factuurdatum, bij waarvan het recht te klagen over de 
hoogte van het factuurbedrag is verwerkt. 
 
Betaling geschiedt binnen twee weken na factuurdatum. Bij niet 
tijdige betaling, dat wil zeggen betaling na het verstrijken van de 
voornoemde termijn dan wel de in afwijking hiervan 
overeengekomen betalingstermijn, raakt opdrachtgever van 
rechtswege een rente verschuldigd van samengesteld 18% op 
jaarbasis. 
 
Advocatenkantoor Zeeland is bevoegd onbetaalde declaraties ter 
incasso uit handen te geven. Opdrachtgever is op het moment van 
inschakeling van derden ter incasso van rechtswege incassokosten 
verschuldigd, berekend op de voet van het rapport BGK-Integraal 
2013. 

 

DERDENGELDEN 
 
Gelden die Advocatenkantoor Zeeland incasseert voor de 
opdrachtgever worden (behoudens in voorkomende gevallen 
vergoedingen voor proceskosten) zoveel mogelijk gestort op de 
derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Zeeuwse 
Advocaten. 
 
Tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn 
gemaakt, wordt over gelden van opdrachtgevers geen rente 
vergoed. Gekweekte rente wordt geacht te dienen ter compensatie 
van de administratiekosten in verband met de derdenrekening. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
 
Advocatenkantoor Zeeland verplicht zich over een uitgebreide 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Iedere 
aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Zeeland is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
 
Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welken hoofde 
ook op Advocatenkantoor Zeeland, ter zake van verbintenissen 
voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden 
toepasselijk zijn, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na 
het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs 
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of 
bevoegdheden, hieronder uitdrukkelijk begrepen het recht om op te 
komen wegens toerekenbare tekortkoming. 

 

ARCHIEF 
 
Behoudens andersluidende afspraak of overname van het dossier 
door een ander advocatenkantoor, zal Advocatenkantoor Zeeland na 
beëindigen van een zaak, het op de zaak betrekking hebbende 
dossier gedurende tenminste vijf jaren bewaren, waarna het zonder 
nadere aankondiging aan opdrachtgever kan worden vernietigd. 

 

RECHTS- EN DOMICILIEKEUZE 
 
De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor 
Zeeland is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.  
 
Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen 
uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van de 
vestigingsplaats van Advocatenkantoor Zeeland tenzij 
dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

http://www.advocatenkantoorzeeland.com/

