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ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR MR. A.N.A.G. BOER

1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1.

2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

4.
4.1

4.2
5
5.1

Algemeen en Toepasselijkheid
Martens & Boer & Kikken |Advocaten is een samenwerkingsverband van mr John Martens mr Annique Boer en
mr Hans Kikken die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen resp. gevestigd te Heerlen en te
Klimmen. De natuurlijke personen handelen volledig zelfstandig. Martens | Boer | Kikken | Advocaten is geen
zelfstandige juridische entiteit.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met advocatenkantoor mr. A.N.A.G. Boer aangegane
overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Een cliënt is de contractspartij van Advocatenkantoor
mr. A.N.A.G. Boer, hierna de advocaat.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliënt en de advocaat, zijn tevens gemaakt ten behoeve
van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige
aansprakelijkheid rust.
Overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat tussen de advocaat en de cliënt een schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten, dan wel de advocaat aan de cliënt de schriftelijke opdrachtbevestiging heeft
verzonden, dan wel de advocaat in overleg met de cliënt onverwijld met de uitvoering begint, in welk geval de
overeenkomst mondeling is tot stand gekomen.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de advocaat.
In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW zijn anderen dan de advocaat niet persoonlijk gebonden of
aansprakelijk uit hoofde van de verrichte werkzaamheden, noch anderszins. Ook hoofdelijke aansprakelijkheid
of gedeelde aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
Honorarium en betaling, derdengelden
Het honorarium/uurloon, zijnde de schriftelijk overeengekomen vergoeding die de cliënt aan de advocaat
verschuldigd is, is exclusief verschotten en 5 % kantoorkosten en exclusief BTW en andere heﬃngen van
overheidswege.
Het overeengekomen honorarium/uurloon wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met minimaal de wettelijke
indexering als bedoeld in art. 1: 402a BW.
Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder beroep op opschorting. Bij
overschrijding van deze termijn is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim.
Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder 3.7 bedoelde kosten, vervolgens op de
verschenen rente en tenslotte op de (oudste) hoofdsom en de lopende rente.
De cliënt is slechts bevoegd zijn eigen opeisbare vorderingen te verrekenen met opeisbare vorderingen van de
advocaat, indien de juistheid respectievelijk de omvang van de vorderingen van de cliënt eenvoudig is vast te
stellen en deze vorderingen en de juistheid respectievelijk de omvang daarvan niet door de advocaat wordt
betwist.
Voor verrekening als bedoeld in lid 5 is een schriftelijke verklaring vereist die inhoudt dat de cliënt zich op
verrekening beroept. De verrekening wordt geacht plaats te vinden indien de advocaat niet binnen twee weken
na ontvangst van de verrekeningsverklaring reageert met de mededeling dat aan de eisen van lid 5 van dit
artikel niet is voldaan.
Alle kosten die de advocaat moet maken tot verhaal van haar vorderingen op cliënt, waaronder alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten
bedragen 15 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering,
10 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering, 5 % van
het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering, 1 % van het
bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering, 0,5 % over het
meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775, al deze bedragen te vermeerderen met de
verschuldigde BTW. De vergoeding bedraag ten minste € 40,-.
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening
van de Stichting Beheer Derdengelden Martens & Boer Advocaten. Ter compensatie van de kosten van
administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.
Opschortingsrecht en beëindiging opdracht
Indien de cliënt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet binnen de
overeengekomen termijn voldoet is de advocaat gerechtigd zijn/haar werkzaamheden voor de cliënt ter stond
op te schorten, zonder dat de advocaat daarbij aansprakelijk is voor enig schade die daardoor ontstaat.
In afwijking van art. 7: 408 lid 2 BW is de advocaat gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels
voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen, zonder dat zij daartoe schadeplichtig wordt.
Uitvoering opdracht
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de
uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
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De advocaat kan voor rekening en risico van cliënt derden inschakelen. Zij overlegt daarover voor
zoveel in redelijkheid mogelijk is tevoren met cliënt. De advocaat is echter gerechtigd om zonder overleg een
procesadvocaat of deurwaarder in te schakelen. De advocaat is voorts
gerechtigd (mede) namens cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te
aanvaarden.
De advocaat is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar dan wel van haar leidinggevende
ondergeschikten, niet aansprakelijk voor tekortkomingen/fouten van door haar
ingeschakelde derden dan wel door of in door haar bij de uitvoering gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.
Aansprakelijkheid
Het samenwerkingsverband Martens & Boer & Kikken advocaten kan niet zelfstandig aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade van de cliënt als bedoeld in 6.2 t/m 6.6 in verband met de gegeven opdracht
aan de advocaat.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 is de advocaat, behoudens voor zover zijn/haar verzekering
dekking biedt en tot uitkering overgaat, behoudens gerechtvaardigde aanspraken tot schadevergoeding
gebaseerd op dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van de advocaat, niet
aansprakelijk voor enige schade jegens cliënt en/of derden van welke aard dan ook.
De op basis van artikel 6.2 te vergoeden schade door de advocaat in het geval de verzekering dekking biedt en
tot uitkering overgaat, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreﬀende geval uit hoofde van de door de
advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en voor het deel dat voor eigen
risico van de advocaat komt op grond van de verzekering, beperkt tot een bedrag ter grootte van het
honorarium exclusief BTW en verschotten dat in het jaar waarin de fout is gemaakt door de advocaat in de
desbetreﬀende zaak aan cliënt is gefactureerd en door cliënt is betaald, indien dat bedrag lager is dan het
door de advocaat te betalen eigen risico, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de advocaat, dan wel
sprake is van aanspraken op basis van dwingend recht.
In geval de werkzaamheden worden verricht op basis van een toevoeging zijn de artikelen 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 t/m
6.8 van overeenkomstige toepassing waarbij “ het bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW en
verschotten dat in het jaar waarin de fout is gemaakt door de advocaat in de desbetreﬀende zaak aan de client
is gefactureerd en door de client is betaald”, wordt vastgesteld door toescheiding van een deel van die
vergoeding, naar rato van de in het jaar waarin de fout is gemaakt gewerkte uren in relatie tot de in de totaal
gewerkte uren.
Indien om welke reden dan ook, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, dan wel
de schade lager of gelijk is aan het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de advocaat vallende
eigen risico en geen sprake is van opzet of grove schuld van de advocaat, en geen sprake is van aanspraken
op basis van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot een bedrag ter grootte van
het honorarium exclusief BTW en verschotten dat in het jaar waarin de fout is gemaakt door de advocaat in de
desbetreﬀende zaak aan cliënt is gefactureerd en door cliënt is betaald met een maximum van € 10.000,-.
Voorts is elke aansprakelijkheid van de advocaat bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan
personen of zaken wordt toegebracht, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreﬀende geval uit hoofde van de
door de advocaat gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld dan wel van aanspraken gebaseerd op dwingend recht als nader omschreven in art.
6.2.
Het bepaalde in de artikelen 6.2, 6.3 en 6.4, 6.5 en 6.8 is van overeenkomstige toepassing in een schadegeval
als bedoeld in artikel 6.6.
Rechtsvorderingen terzake aansprakelijkheid van de advocaat dienen binnen één jaar na het moment waarop
betrokkene bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan daarvan, bij de bevoegde instantie
aanhangig te worden gemaakt op straﬀe van verval.
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Toepasselijk recht en geschillenregeling
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De rechtsverhouding tussen de advocaat en cliënt is onderworpen aan Nederlands recht.
Op geschillen tussen advocaat en de client is de kantoorklachtenregeling van Martens & Boer & Kikken
advocaten van toepassing.
Indien de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zullen geschillen betreﬀende de
totstandkoming van de opdracht, de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de
hoogte van de declaratie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter bij de rechtbank Limburg
locatie Maastricht, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, of tenzij blijkens de met
cliënt gesloten schriftelijke overeenkomst de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.
Indien cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht binnen een maand
nadat de advocaat zich op de bepaling als neergelegd in het vorige lid heeft beroepen en de zaak wil
voorleggen aan de niet volgens de wet relatief bevoegde rechter, te bepalen dat het geschil aan de volgens de
wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.
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