
Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Van Weverwijk 
 

Artikel 1: Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. Advocatenkantoor Van Weverwijk: de eenmanszaak van mr. ing. A. van Weverwijk, 

advocaat, gevestigd te Geldermalsen.  

2. Cliënt: de contractspartij/opdrachtgever van Advocatenkantoor Van Weverwijk.  

3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Advocatenkantoor 

Van Weverwijk voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, een en 

ander exclusief verschotten en BTW.  

4. Verschotten: de kosten die door Advocatenkantoor Van Weverwijk worden gemaakt in het 

belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 

griffierechten, deurwaarderskosten en leges.  

 

Artikel 2: Opdrachten 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Advocatenkantoor Van 

Weverwijk verstrekte opdrachten c.q. werkzaamheden/dienstverlening door cliënt en tevens op 

hun aanvullende- en vervolgopdrachten. 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Van 

Weverwijk, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een 

opdracht door een bepaalde (natuurlijke) persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de 

artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid  
1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Weverwijk, of van degenen die voor haar 

werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet een werknemer), wordt slechts aanvaard 

voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 

Advocatenkantoor Van Weverwijk, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de 

polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.  

2. Advocatenkantoor Van Weverwijk zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren 

overleggen met de cliënt ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Advocatenkantoor 

Van Weverwijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze 

derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een 

eventuele aansprakelijkheidsverzekering van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te 

aanvaarden.  

3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van 

Advocatenkantoor Van Weverwijk en degenen die daar eventueel werkzaam zijn beperkt tot 

tweemaal het honorarium, met een maximum bedrag van € 25.000,-, behoudens opzet of grove 

schuld. 

4. De cliënt kan er geen beroep meer op doen dat Advocatenkantoor Van Weverwijk, de aldaar 

werkzame personen en de door haar ingeschakelde derden, toerekenbaar tekort zijn geschoten, 

indien de cliënt Advocatenkantoor Van Weverwijk daarvan niet binnen twee maanden nadat 

cliënt dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft 

gegeven. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar na de aanvang 

van de dag volgende op die waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en 



Advocatenkantoor Van Weverwijk en/of de daar werkzame personen en/of de door haar 

ingeschakelde derden als de aansprakelijke persoon. De vordering verjaart in ieder geval door 

verloop van 5 jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.  

5. Indien Advocatenkantoor van Weverwijk aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, 

dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering 

van Advocatenkantoor Van Weverwijk in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het 

eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.  

 

Artikel 4: Declaraties en verschotten  
1. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium van Advocatenkantoor Van Weverwijk 

worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks 

door Advocatenkantoor Van Weverwijk vast te stellen uurtarieven en factoren. Daarnaast is 

Advocatenkantoor Van Weverwijk gerechtigd om steeds voorschotten voor het honorarium in 

rekening te brengen.  

2. De door Advocatenkantoor Van Weverwijk ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten 

zoals griffierechten, kosten Kamer van Koophandel en dergelijke zullen separaat in rekening 

worden gebracht bij cliënt. Ter dekking van de kantoorkosten (zoals telefoon, porti- en 

kopieerkosten) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. 

3. De werkzaamheden kunnen regelmatig, aan de cliënt in rekening worden gebracht. Voor het in 

rekening gebrachte geldt een betalingstermijn van veertien dagen vanaf de datum van declaratie. 

Bij gebreke van betaling binnen die termijn is Van Weverwijk Advocaat gerechtigd de wettelijke 

(handels)rente in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening 

gebracht op basis van de laatst geldende versie van het incassotarief van de Orde van Advocaten. 

Ten aanzien van een cliënt die is aan te merken als een natuurlijke persoon die niet handelt in de 

uitoefening van beroep of bedrijf, is voor het verschuldigd zijn van buitengerechtelijke kosten 

het bepaalde in artikel 6:96 lid 6 BW van toepassing. 

 

Artikel 5: Rechtskeuze en forumkeuze 
1. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van Weverwijk en cliënt is het Nederlandse 

recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling staan en worden beslist door 

de Nederlandse rechter waarbij in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank Gelderland. 

 


