
 

 

Algemene Voorwaarden Phijffer Gardenbroek van Huet Advocaten     (versie 2015) 
 
1. Definities 
 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 De opdrachtnemer: de advocaat, die de overeenkomst van opdracht met de cliënt sluit, hierna te noemen ‘de advocaat’. 
1.2 Cliënt: de opdrachtgever en contractspartij van de advocaat. 
1.3 Honorarium: de financiële vergoeding (uurgerelateerd of anderszins) - exclusief verschotten - die de advocaat voor uitvoering van de 

opdracht met de cliënt is overeengekomen. 
1.4 Verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, te onderscheiden in met 

omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten, zoals deurwaarderskosten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten 
(onbelaste verschotten, zoals griffierecht). 

 
2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een 
opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

3. Opdracht 
3.1 Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging aan de cliënt. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht door 

een rechtspersoon als opdrachtnemer kan de rechtspersoon slechts worden vertegenwoordigd door haar bestuurder. 
3.2 Iedere opdracht wordt geacht aan de advocaat te zijn verleend. In geval van een rechtspersoon als opdrachtnemer wordt het bepaalde 

in art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW betreffende de persoonlijke uitvoering van de opdracht, respectievelijk de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de advocaat terzijde gesteld. Slechts de rechtspersoon is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
opdracht, waarbij zij de verleende opdracht door haar bestuurder of degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn, onder haar 
verantwoordelijkheid mag laten uitvoeren.  

3.3 Werkzaamheden waarvoor bijstand van een deurwaarder of een in het buitenland gevestigde advocaat nodig is, worden geacht 
begrepen te zijn onder de aan de advocaat verleende opdracht. Ter zake van deze bijstand is geen aanvullende opdracht of overleg 
vereist. 

3.4 In de gevallen waarin bijstand van derden anders dan hiervoor bedoeld in 3.3 wordt ingeroepen, zal zoveel mogelijk tevoren met de 
cliënt overleg worden gevoerd. 

 
4. Declaratie 
4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. 
4.2 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, 

tussentijds aan de cliënt in rekening gebracht. 
4.3 De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot op zijn honorarium of verschotten te verlangen. Een 

ontvangen voorschot voor honorarium wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 
4.4 Griffierechten in verband met aanhangige of aanhangig te maken procedures zijn door de cliënt bij vooruitbetaling aan de advocaat 

verschuldigd. Niet tijdige betaling aan de advocaat (d.w.z. voor het stellen als advocaat in een aanhangige procedure of het 
aanbrengen van een procedure namens de cliënt) kan leiden tot vertraging in die proceshandeling. 

4.5 De advocaat is gerechtigd het overeengekomen honorarium minstens eenmaal per jaar te wijzigen.  
 
5. Betaling 
5.1 Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. 

Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente ex 
art. 6:119A BW verschuldigd over het totale declaratiebedrag. 

5.2 Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie bij de declaratie tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. 
5.3 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de advocaat gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot 

het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake van contante betalingen voorgeschreven maximum) tegen behoorlijk bewijs 
van voldoening ondertekend door de advocaat, leidt tot kwijting van de cliënt. 

5.4 Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten 
laste van die cliënt. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op maximaal 15% van het openstaande saldo of zoveel 
minder als voortvloeit uit het bepaalde van art. 6:96 BW met een minimum van € 40,00. 

5.5 Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijkgesteld degene die zich jegens de advocaat verbonden heeft de declaraties 
voor de cliënt te voldoen. 

5.6 In geval van niet-betaling van een of meer declaraties is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige 
betaling heeft plaatsgevonden. 

 
6. Aansprakelijkheid 
6.1 Aansprakelijkheid van de advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds 

beperkt tot het bedrag waarop de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  

6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de bedoelde verzekering, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium (inclusief BTW) voor de opdracht 
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 50.000,00. De verzekeringspolis ligt ter inzage op 
het kantoor van de advocaat.  

6.3 Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele 
tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Bij de inschakeling van derden is de advocaat door de cliënt gemachtigd eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te aanvaarden. 

6.4 Na afsluiting van een dossier zal dit worden gearchiveerd en 7 (zeven) jaar worden bewaard. Na ommekomst van deze periode is de 
advocaat gerechtigd tot vernietiging van het dossier over te gaan. Indien het dossier is vernietigd, is de cliënt in geval van een 
aansprakelijkstelling van de advocaat als bedoeld in 6.1 gehouden een volledige kopie van het hem ter beschikking staande dossier aan 
de advocaat ter hand te stellen. 

 
7. Elektronische communicatie 
7.1 In geval communicatie tussen de cliënt en de advocaat plaatsvindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere 

vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorg dragen voor standaard gangbare virusprotectie. Geen van beide partijen is – 
wanneer hieraan is voldaan – jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van de verzending van 
virussen.  



 

 

7.2 Onder deze schade wordt mede begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over en weer uit te 
wisselen databestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij en de kosten voor het verhelpen daarvan. 

7.3 De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen voor verzending 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7.4 Indien de cliënt naar zijn mening belangrijke berichten aan de advocaat heeft verzonden, dient hij te verifiëren of die berichten de 
advocaat tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt. 

 
8. Legitimatieplicht 

In het kader van de opdracht en de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van 
terrorisme dient de cliënt dan wel de gevolmachtigde van de cliënt zich op eerste verzoek van de advocaat rechtsgeldig te legitimeren. 
 

9. Klachtenregeling 
Klachten van de cliënt over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening 
en de hoogte van declaraties kunnen door de cliënt bij de advocaat worden ingediend. De advocaat stelt de cliënt op verzoek en 
onverwijld de klachtenregeling van de advocaat ter hand. De behandeling van de klacht geschiedt kosteloos.  
 

10. Toepasselijk recht, domiciliekeuze en bevoegdheid. 
10.1 Op deze overeenkomst en op geschillen betreffende de uitvoering en/of ontbinding daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.  
10.2 In geval aan de cliënt algemene voorwaarden in de Engelse of Duitse taal zijn verschaft, zal de originele Nederlandse tekst bindend 

zijn. 
10.3 Alle geschillen betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechter te 

Amsterdam, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 


