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Van Domselaar Advocatuur is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 80362001. 

 

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op 

iedere opdracht en alle (rechts)handelingen en overeenkomsten – toekomstige daaronder inbegrepen - tussen Van Domselaar 

Advocatuur (hierna te noemen: ‘VDA’) en derden, waaronder opdrachtgevers. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten 

behoeve van VDA maar ook ten aanzien van haar werknemers en ingeschakelde derden/hulppersonen. 2. Opdracht Alle 

opdrachten worden uitsluitend aanvaard door VDA. Daarbij worden de art. 7.404, 7.407 lid 2 en 7.409 BW uitdrukkelijk 

uitgesloten. 3. Inschakeling derden/hulppersonen Elke aan VDA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in 

derden/hulppersonen in te schakelen en namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze 

derden/hulppersonen te aanvaarden. VDA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van en/of eventuele schade door 

deze derden/hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van VDA. 4. Aanspraken derden VDA voert opdrachten 

uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan, ook niet wanneer zij als (in)direct belanghebbende(n) zijn aan te merken. 

Opdrachtgever vrijwaart VDA voor aanspraken door derden, uit welke hoofde ook, die op enige wijze samenhangen met de 

voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder als deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever 

verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie. 5. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid van VDA is beperkt tot het 

bedrag dat uit hoofde van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, vermeerderd met het ter zake geldend 

eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van VDA 

uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de declaratie(s) ter zake de werkzaamheden die gemoeid zijn gegaan met de 

desbetreffende opdracht, met een maximum van € 5.000,-. Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt behoudens 

opzet of grove schuld van VDA. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht van 

opdrachtgever in ieder geval indien er uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt 

of redelijkerwijze had moeten ontdekken, geen rechtsvordering is ingesteld door/namens opdrachtgever jegens VDA. VDA is 

niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in 

gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens VDA. 6. Declaraties Bij uitvoering van de overeenkomst is de 

opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd. Het honorarium 

wordt eens per maand (tussentijds) in rekening gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen. Kosten die derden aan VDA in 

rekening brengen (verschotten) worden ook tussentijds in rekening gebracht. VDA kan van opdrachtgever een voorschot 

verlangen, welk voorschot strekt tot zekerheid van de aan opdrachtgever in rekening te brengen kosten en honoraria. Een 

voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Hierover wordt geen rente vergoed. Het is VDA toegestaan 

de uitvoering van de opdracht niet eerder aan te vangen of voort te zetten dan het moment waarop de betaling van de 

(aanvullende) voorschotdeclaratie is ontvangen. 7 Betaling Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, 

tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Voor declaraties van voorschotten en verschotten geldt een betaaltermijn van 

8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn(en) is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bij incassomaatregelen tegen de opdrachtgever komen 

alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever, conform het staffeltarief volgens het besluit 

incassokosten (BIK), geldend vanaf 1 juli 2012, waarbij een minimum bedrag geldt van € 40,00. Bij overschrijding van de 

betaaltermijn staat het VDA vrij om de overeengekomen werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten met inachtneming 

van gedragsregel 14 lid 3, totdat de openstaande declaraties met eventuele bijkomende rente / kosten zijn voldaan. 8. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter De rechtsverhouding tussen VDA en opdrachtgever is onderworpen aan het 

Nederlands recht. VDA kent een kantoorklachtenregeling die is opgenomen op haar website. Wanneer een klacht niet wordt 

opgelost door middel van de klachtenprocedure, zullen geschillen uitsluitend worden beslist door de rechtbank te Utrecht, tenzij 

de sector kanton bevoegd is.  


