
 
 
Voorwaarden juridisch adviesabonnement Van den Dolder Advocatuur B.V. 

Artikel 1  
Door het aangaan van een juridisch adviesabonnement abonneert u zich op bedrijfsjuridische 
diensten van Van den Dolder Advocatuur. 

Van den Dolder Advocatuur is een activiteit van de besloten vennootschap Van den Dolder 
Advocatuur B.V. (hierna te noemen Van den Dolder Advocatuur). Van den Dolder Advocatuur stelt 
zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin van het woord. Met een 
juridisch adviesabonnement van Van den Dolder Advocatuur heeft u recht op de diensten als 
vermeld in deze abonnementsvoorwaarden.  

Artikel 2: Duur abonnement/opzegging  
Het juridisch adviesabonnement gaat in op het moment dat het abonnementsgeld voor het eerste 
abonnementsjaar is bij geschreven op de rekening van Van den Dolder Advocatuur. Het abonnement 
wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Het abonnement kan schriftelijk worden opgezegd tegen 
het einde van de looptijd, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien het 
abonnement niet of niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend 
verlengd voor de duur van telkens 1 jaar. Van den Dolder Advocatuur B.V. is gerechtigd het 
abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal het 
betaalde abonnementsgeld naar rato worden terugbetaald.  

Artikel 3: Inhoud adviesabonnement  
Het juridisch adviesabonnement van Van den Dolder Advocatuur omvat de navolgende diensten:  

a) U krijgt een vaste advocaat. Mr. Jacobine van den Dolder is uw vaste advocaat voor de 
uitvoering van het adviesabonnement. U kunt voor vragen binnen de specialismen van Van den 
Dolder Advocatuur contact opnemen met uw advocaat.  

b) Vraag en antwoordservice. U kunt telefonisch en per e-mail al uw juridische vragen stellen. 
Indien noodzakelijk is uw advocaat 24/7 bereikbaar. Indien uw vraag uitzoekwerk vereist wordt 
u teruggebeld om uw vraag te bespreken en te beantwoorden. Het telefonisch antwoord op 
juridische vragen houdt in het direct telefonisch beantwoorden van juridische vragen die, nadat 
het advies is gegeven, geen verdere opvolging (per brief, fax, e-mail of telefoon) behoeven.  

c) Vast laag uurtarief voor alle vervolgwerkzaamheden. Indien in een zaak wel opvolging 
noodzakelijk is, dan krijgt u bij deze diensten een korting van 10% op het uurtarief, ongeacht de 
aard van uw zaak of complexiteit van uw zaak. Onder opvolging kunt u denken aan het schrijven 
van een brief voor uw wederpartij, het schrijven van een processtuk, bijstand op een zitting, 
begeleiden van een herstructurering, aanvragen van een faillissement, verbeteren of maken van 
contracten en overige juridische werkzaamheden.  

d) Screening van juridische stukken. U kunt juridische stukken door ons laten screenen. Denk aan 
contracten, algemene voorwaarden, brieven en andersoortige stukken waar u advies of uitleg 
over nodig heeft. Nadat Van den Dolder Advocatuur de stukken heeft bestudeerd ontvangt u 
telefonisch advies over de sterke en zwakke punten van het contract. Aan de hand van dat 



 
 

advies is de keuze aan u of u de betreffende stukken door ons wil laten aanpassen. Voor 
aanpassing geldt het hiervoor onder c) genoemde tarief.  

e) Buitengerechtelijke incasso. U kunt onbeperkt onbetwiste vorderingen aan ons overdragen. U 
ontvangt een aanzienlijke korting op het honorarium voor de buitengerechtelijke incasso.  
U betaalt voor de buitengerechtelijke incasso van uw vordering pas als uw debiteur heeft 
betaald. Over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag wordt aan u een honorarium berekend 
dat overeenkomt met een percentage over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag (hoofdsom 
inclusief rente), te berekenen volgens onderstaande tabel: 
o 10% over de eerste € 4.500,00 
o 8% over het meerdere tot € 11.000,00 
o 6% over het meerdere tot € 22.000,00 
o 4% over het meerdere tot € 66.000,00 
o 2% over het meerdere 
In dit honorarium is ook begrepen een kort advies over de (voortgang van de) incasso 
maatregelen. 

f) Ongeveer 90% van de debiteuren betaald na een ingebrekestelling en aanmaningstraject. Mocht 
dit onverhoopt niet het geval zijn dan kan overwogen worden het gerechtelijke traject te 
starten. Dit traject valt niet in het adviesabonnement omdat het procedure is. Daarbij kunnen 
verschillende wegen worden gevolgd: het dagvaarden (ook in kort geding) en/of beslaglegging 
of een faillissementsaanvraag van de debiteur. Met u als houder van dit juridisch 
adviesabonnement zal een vast bedrag worden afgesproken voor het voeren gerechtelijke 
traject. U ontvangt daarbij (wederom) een korting van 10% op het uurtarief en wordt rekening 
gehouden met het belang van de zaak. 

g) Voor de onder b) en d) genoemde diensten (vraag en antwoordservice en screening van 
juridische stukken) geldt dat uw bedrijfsadvocaat hier in totaal tot maximaal 7 uur per jaar aan 
zal besteden. Dit is inbegrepen in het abonnement. Wij houden de door uw bedrijfsadvocaat aan 
deze diensten bestede tijd bij in eenheden van 6 minuten. Indien de voornoemde 7 uur is 
verbruikt ontvangt u hiervan een melding en zal uw bedrijfsadvocaat u voorlichten over de 
verdere mogelijkheden.  

Artikel 5: De kosten van het abonnement  
De jaarlijkse kosten van het juridisch adviesabonnement van Van den Dolder Advocatuur, zijn 
€ 450,00 ex btw per jaar.  

Artikel 6: Wijze van betaling  
De kosten van het juridisch adviesabonnement van Van den Dolder Advocatuur worden na afsluiting 
van het abonnement voor een heel jaar gefactureerd. Voor het jaarbedrag zie artikel 5. Als 
ingangsdatum voor het abonnement geldt de datum van betaling door u van het abonnementsgeld 
voor het eerste jaar. U ontvangt daarvoor een factuur van Van den Dolder Advocatuur. Deze factuur 
dient binnen de op de factuur gestelde termijn te worden voldaan. Op het moment dat u de nota 
heeft voldaan gaat het abonnement in en heeft u recht op de onder artikel 3 genoemde diensten. Bij 
jaarlijkse verlenging ontvangt u na ommekomst van de termijn waarvoor het abonnement is 



 
 
aangegaan een factuur voor het nieuwe jaar, tenzij u voor verlenging reeds tijdig heeft opgezegd met 
inachtneming van het onder artikel 2 genoemde.  

Artikel 7: De voorwaarden van Van den Dolder Advocatuur 
Op alle juridische adviesabonnementen van Van den Dolder Advocatuur zijn de voorwaarden zoals 
hiervoor beschreven alsmede bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing. 


