
                                   
   ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEN DOLDER ADVOCATUUR B.V.  

Deze algemene voorwaarden zijn van 30 juli 2020 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 30 juli 2020 

 

Artikel 1 Van den Dolder Advocatuur B.V. 
Van den Dolder Advocatuur B.V. (‘Van den Dolder Advocatuur’), KvK-nummer 
78612837, BTW nummer NL861470369B01, is een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van de 
advocatenpraktijk door daartoe bevoegd persoon met inachtneming van alle op een 
advocaat toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bepalingen van de 
Advocatenwet en de toepasselijke beroepsregels, al dan niet in samenwerking met 
(andere) beroepsbeoefenaren van het beroep van advocaat. 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) 
opdrachten die de opdrachtgever aan Van den Dolder Advocatuur verstrekt.  
2. Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van aan Van 
den Dolder advocatuur verbonden advoca(a)t(en), eventuele werknemers van Van den 
Dolder Advocatuur, door Van den Dolder Advocatuur ingeschakelde derden en 
personen voor wiens handelen of nalaten Van den Dolder Advocatuur aansprakelijk kan 
zijn.  
3. Deze algemene voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 

Artikel 3 Opdracht  
1. Indien aan Van den Dolder Advocatuur diensten worden gevraagd door een 
opdrachtgever, heeft dit te gelden als opdracht in de zin van titel 7 van Boek 7 BW, 
derhalve de artikelen 7:400 BW e.v. Deze bepalingen gelden ook voor 
vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten. 
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Van den Dolder Advocatuur. Dit 
geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door 
een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn niet van toepassing.  
3. Van den Dolder Advocatuur verricht haar werkzaamheden uitsluitend voor de 
opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.  
4. Het staat Van den Dolder Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar 
verantwoordelijkheid door derden uit te laten voeren. De toepasselijkheid van de 
artikelen 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van ingeschakelde 
andere personen worden aan opdrachtgever doorberekend. De inschakeling van derden 
vindt indien en voor zover mogelijk plaats in overleg met de opdrachtgever. Van den 
Dolder Advocatuur is bij de inschakeling van derden gerechtigd om 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.  
5. De opdrachtgever vrijwaart Van den Dolder Advocatuur voor 
schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de 
opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die 
vorderingen.  
6. Bij het einde van de opdracht retourneert Van den Dolder Advocatuur de zich in het 
dossier bevindende originele stukken aan de opdrachtgever. Van den Dolder 
Advocatuur bewaart haar dossier gedurende zeven jaren vanaf de datum van het einde 
van de opdracht.  
 

Artikel 4 Beëindiging opdracht en opschorting werkzaamheden  
De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen. Van den Dolder 
Advocatuur kan de opdracht beëindigen indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn 
verplichtingen tegenover Van den Dolder Advocatuur, vanwege conflicterende belangen 
of indien de voortzetting van de werkzaamheden niet langer in redelijkheid van haar 
kan worden gevergd. Indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen 
tegenover Van den Dolder Advocatuur, kan Van den Dolder Advocatuur, onverminderd 
haar beëindigingsbevoegdheid, haar werkzaamheden opschorten. Van den Dolder 
Advocatuur vangt de opgedragen werkzaamheden eerst aan nadat een vooraf 
overeengekomen voorschotnota is voldaan. 
 

Artikel 5 Tarief en betaling  
1. Van den Dolder Advocatuur brengt het vooraf overeengekomen honorarium per uur 
in rekening, al dan niet uit hoofde van een overeengekomen abonnement. Van den 
Dolder Advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening. Reiskosten worden slechts 
in rekening gebracht indien deze vooraf zijn overeengekomen. Reistijd wordt in 
rekening gebracht conform het vooraf overeengekomen honorarium per uur. Het 
honorarium wordt verhoogd met BTW. Naast het honorarium worden gemaakte kosten 
zoals griffierecht, kosten van uittreksels, kosten van deurwaarders (zogenaamde 
verschotten) of door Van den Dolder Advocatuur ingeschakelde derden en dergelijke 
aan de opdrachtgever doorberekend zonder opslag van kosten.  
2. In beginsel wordt het honorarium en de gemaakte kosten maandelijks aan de 
opdrachtgever in rekening gebracht. Bij elke factuur wordt een overzicht van de 
bestede uren gestuurd en een overzicht van de betaalde kosten. 
3. Declaraties van Van den Dolder Advocatuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening 
te zijn voldaan op de aangegeven rekening van Van den Dolder Advocatuur, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee wettelijke (handels-)rente 
verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever bij niet tijdige betaling van de declaraties 
van Van den Dolder Advocatuur de wettelijke rente alsmede de redelijke 
buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Van den 
Dolder Advocatuur om veroordeling in de gerechtelijke kosten te vorderen. 

4. Van den Dolder Advocatuur kan de opdrachtgever te allen tijde verzoeken 
een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot te betalen, al dan niet ten 
behoeve van de betaling van door Van den Dolder Advocatuur te maken 
kosten voor de opdrachtgever. Van den Dolder Advocatuur is gerechtigd de 
opdracht nog niet uit te voeren zolang het voorschot niet is voldaan. 
5. Reclames met betrekking tot declaraties van Van den Dolder Advocatuur 
dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen veertien dagen na 
factuurdatum plaats te vinden.  
6. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van Van 
den Dolder Advocatuur op te schorten of de declaraties te betalen door middel 
van verrekening.  
 

Artikel 6 Beperking aansprakelijkheid  
1. Indien de uitvoering van een opdracht door Van den Dolder Advocatuur of 
door haar ingeschakelde derden onverhoopt tot aansprakelijkheid leidt, is deze 
aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door 
Van den Dolder Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitgekeerd. 
2. Indien in verband met de uitvoering van de opdracht of op enig andere wijze 
schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Van den Dolder 
Advocatuur onverhoopt aansprakelijk zou zijn, is deze schade beperkt tot 
hetgeen de bedrijfsrisicoverzekering die Van den Dolder Advocatuur heeft 
afgesloten aan de gelaedeerde uitkeert.   
3. Voor het geval om enigerlei reden geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van 
de door Van den Dolder Advocatuur afgesloten verzekeringen, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot het door Van den Dolder Advocatuur aan de 
opdrachtgever in het jaar van het schadebrengende feit in rekening gebrachte 
bedrag met een maximum van € 15.000,–. Indien aansprakelijkheid voor 
schade voort zou komen uit een weigering een opdracht te aanvaarden door 
Van den Dolder Advocatuur, is deze schade beperkt tot € 5.000,–.  
4. De aansprakelijkheid van Van den Dolder Advocatuur is voor 
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht welke door derden zijn 
veroorzaakt beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse 
aanspraak jegens die derde zou hebben kunnen ontvangen, althans Van den 
Dolder Advocatuur van deze derde of zijn of haar 
aansprakelijkheidsverzekering heeft ontvangen uit hoofde van de door deze 
derde veroorzaakte tekortkoming. 
5. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of 
(rechts)personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of 
bestuurders van de entiteiten van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun 
werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze 
(rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze 
(rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van 
hen overeengekomen derdenbeding.  
6. Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever 
bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van 
Van den Dolder Advocatuur. 
 

Artikel 7 Klachtenregeling en privacy statement 
1. Van den Dolder Advocatuur hecht grote waarde aan de tevredenheid van 
onze cliënten. Mocht onverhoopt sprake zijn van een klacht over de 
totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en/of 
de kwaliteit van de dienstverlening, dan kan deze klacht worden voorgelegd 
aan de klachtenfunctionaris conform de klachtenregeling van Van den Dolder 
Advocatuur.  
2. Van den Dolder Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of 
anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. In een privacy statement 
wordt in het kort beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
3. De klachtenregeling en privacy statement zullen op uw verzoek worden 
toegezonden. Ook zijn deze te vinden op de website van Van den Dolder 
Advocatuur. 
 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen  
1. Nederlands recht is van toepassing op alle huidige en toekomstige 
opdrachten die de opdrachtgever aan Van den Dolder Advocatuur verstrekt.  
2. Geschillen tussen de opdrachtgever en Van den Dolder Advocatuur worden 
in eerste instantie uitsluitend beslecht door de Rechtbank Rotterdam.   
 
                                                         
                                                                               

 


