
Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan 

Algemene Voorwaarden ‘’Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan’’. 

Mr. E.M. Zeeuw van der Laan is een zelfstandig gevestigd advocaat handelend onder de naam Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan. 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan en 

een wederpartij, verder: opdrachtgever, daaronder begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij en alsdan voor zover hiervan voor 

aanvang van de opgedragen werkzaamheden bij schriftelijke overeenkomst met Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan is afgeweken.  

1.2 Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan aanvaardt geen toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij en alsdan voor 

zover hiervan voor aanvang van de opgedragen werkzaamheden bij schriftelijke overeenkomst met Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan is 

afgeweken. 

1.3 Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op 

de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan. 

 

2. Uitvoering opdracht 

2.1  Bij de uitvoering van de opdracht is Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege   

haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs  kan worden verwacht. 

2.2  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door 

Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan verlangde gegevens en informatie, tijdig worden verstrekt aan Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan.        

       Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan verstrekte gegevens en informatie. 

2.3 Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 

7:404,7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten. 

 

3. Opschorting, ontbinding, opzegging 

3.1  Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien 

       opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of  niet tijdig nakomt dan wel indien zich zodanige omstandigheden 

voordoen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of in redelijkheid niet langer van Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan kan 

worden gevergd. 

3.2  Indien tot opschorting of ontbinding als bedoeld in het vorige lid wordt overgegaan, bestaat er geen gehoudenheid   tot enige vergoeding van 

schade. Indien de grond voor ontbinding aan opdrachtgever is toe te rekenen, is opdrachtgever gehouden de schade die Advocatenkantoor 

Zeeuw van der Laan dientengevolge lijdt te vergoeden. 

3.3  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of ontbonden door Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan, zal Advocatenkantoor Zeeuw 

van der Laan  in overleg met opdrachtgever  zo nodig zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden. 

3.4  In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor 

opdrachtgever niet langer over zijn vermogen kan beschikken, is Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan bevoegd de  overeenkomst 

onmiddellijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding. Eventuele  vorderingen van opdrachtnemer op 

opdrachtgever zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

4. Aansprakelijkheid 

4.1  Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van 

Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de  door 

Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan afgesloten (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag 

van   het eigen risico dat Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in 

de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht  plaatsvinden, is 

iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan in de desbetreffende zaak in het desbetreffende  

jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting. Voor interim-opdrachten is in dat geval de aansprakelijkheid 

beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden.  

4.2  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt 

toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de 

bedragen, waarop de door Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen 

met het bedrag van het eigen risico dat Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan in verband met die verzekering draagt. 

4.3  Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

4.4  Opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan voor aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder 

begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden tenzij een en ander het gevolg is van 

grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan. 

4.5  De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan 

is  verbonden, maar die conform artikel 2.3 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan Advocatenkantoor Zeeuw van der 

Laan worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. 

4.6  Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun 

aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan    

aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt. 
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5. Verjaring en verval 

5.1  In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle 

       vorderingen en verweren jegens Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

6. Tarieven en declaraties 

6.1  Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van 

een  uurtarief, de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten. Een en ander te vermeerderen met omzetbelasting.  

6.2  Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan heeft het recht het gehanteerde uurtarief en de in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen. 

Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan is steeds  gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te 

verlangen. 

6.3  Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke 

kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van opdrachtgever. Reclames aangaande declaraties 

dienen binnen de gestelde betaaltermijn schriftelijk te worden gemeld.  

6.4  Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van opdrachtgever te 

vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan opdrachtgever en/of verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden. 

 

7. Toepasselijk recht 

7.1  Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Zeeuw van der laan en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting 

van geschillen tussen partijen in rechte zal de bevoegde Nederlandse rechter bevoegd zijn. 
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