
Algemene voorwaarden Advocatenpraktijk Bos 

 

1) Definities begrippen 

a) Advocatenpraktijk Bos: de eenmanszaak Advocatenpraktijk Bos, gevestigd en kantoorhoudende 

te Roermond, in het vervolg aan te duiden met de eenmanszaak. 

b) Opdrachtgever: de contractspartij van de eenmanszaak. 

c) Honorarium: de financiële vergoeding die de eenmanszaak voor de uitvoering van de opdracht is 

overeengekomen, exclusief de kantoorkosten, verschotten en de omzetbelasting. 

d) Kantoorkosten: een vaste opslag van 5% op het overeengekomen honorarium betreffende de 

kosten van kantoorfaciliteiten. 

e) Verschotten: de kosten die Advocatenpraktijk Bos in het belang van de uitvoering van de 

opdracht maakt, zoals bijvoorbeeld griffiegeld en explootkosten. 

f) Omzetbelasting: de belasting (BTW) die Advocatenpraktijk Bos verplicht is in rekening te brengen 

over het honorarium exclusief kantoorkosten. 

 

2) Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan de eenmanszaak 

worden verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht, 

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden 

zijn eveneens van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

b) De algemene voorwaarden zijn aanvullend en voor zover verenigbaar- van toepassing op 

opdrachten in het kader van toevoegingen op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde 

rechtshulp. 

 

3) Overeenkomst opdracht 

a) De overeenkomst tot opdracht komt tot stand, nadat deze door de eenmanszaak is aanvaard. 

b) Artikelen 7:404 en 7:402 lid 2 BW worden op de overeenkomst tot opdracht uitdrukkelijk 

uitgesloten en zijn derhalve niet van toepassing. 

 

4) Declaratie 

a) De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht door de eenmanszaak het honorarium, 

vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. 

b) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een periode 

van twee weken, dan worden verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening gebracht aan de 

opdrachtgever. 

 

5) Voorschot en eigen bijdrage 

a) De eenmanszaak is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot (op de te 

verrichten werkzaamheden) te verlangen. Het voorschot wordt naar keuze van de eenmanszaak 

verrekend met tussentijdse declaraties of de eind-afrekening van de opdracht. 

b) Voor zaken die worden afgewikkeld op basis van het wettelijke systeem van de gefinancierde 

rechtshulp geldt dat het voorschot de helft van de minimale eigen bijdrage bedraagt, zoals deze 



jaarlijks steeds wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand (2012: € 127). Indien op grond 

van de afgegeven definitieve toevoegingsbeslissing een hogere eigen bijdrage wordt vastgesteld, 

dient het verschil nadien uiterlijk binnen 14 dagen na de definitieve toevoegingsbeslissing- te 

worden bijbetaald door de opdrachtgever. 

c) De eigen bijdrage die in het kader van het wettelijke systeem van de gefinancierde rechtshulp 

wordt betaald, wordt onder geen enkel beding terugbetaald aan opdrachtgever. Dit geldt 

eveneens, indien opdrachtgever besluit voor dezelfde opdracht een ander advocatenkantoor in te 

schakelen. 

 

6) Betaling 

a) Betaling van de declaraties aan de eenmanszaak dient te geschieden binnen 14 dagen na de 

factuurdatum. Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat 

daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente 

ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd. Bij gebreke van tijdige betaling is de 

opdrachtgever ook de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om 

tot incassering van de vordering te komen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% 

van de openstaande vordering van de eenmanszaak. 

b) Alleen betaling door overmaking op het bankrekeningnummer van de eenmanszaak dan wel 

contante betaling tegen behoorlijk bewijs van betaling, leidt tot kwijting van de schuld van de 

opdrachtgever. 

 

7) Aansprakelijkheid 

a) De aansprakelijkheid van de eenmanszaak voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende 

met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de 

aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. 

b) Bij het inschakelen van hulppersonen zal de eenmanszaak steeds de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. De eenmanszaak is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze 

hulppersonen. 

 

8) Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding(en) tussen de eenmanszaak en de opdrachtgever is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit deze rechtsverhouding(en) zullen uitsluitend 

worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

9) Deponering 

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Roermond gedeponeerd.  

 


