
VAN GELDEREN ADVOCATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Van Gelderen Advocatuur is de naam waaronder mr dr J.H. van Gelderen (‘Van Gelderen’) de
praktijk van advocaat uitoefent (KvK nr. 77942585; BTW nr. NL003263571B19) vanuit zijn
kantoor te Den Haag.

2. Alle opdrachten worden door Van Gelderen voor diens eigen rekening en risico aanvaard en
uitgevoerd voor de opdrachtgever (‘cliënt’). Vervolgopdrachten worden aangemerkt als
onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.

3. Ter uitvoering van een opdracht mag Van Gelderen zo nodig gegevens van of over de cliënt
aan derden ter beschikking stellen, onverminderd zijn geheimhoudingsplicht en verschonings-
recht.

4. Van Gelderen is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht,
maar hij is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan Van Gelderen (mede) namens de cliënt
aanvaarden.

5. Van Gelderen kan zich beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht onge-
acht het standpunt dienaangaande van de cliënt.

6. Iedere aansprakelijkheid van Van Gelderen in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt
door opzet of grove schuld, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheids-
verzekeraar van Van Gelderen zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het
zgn. eigen risico volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.

7. De cliënt vrijwaart Van Gelderen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover
voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de betreffende opdracht, tenzij veroor-
zaakt door opzet of grove schuld van Van Gelderen.

8. De aan Van Gelderen verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door hem
aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het ingevolge de opdracht toepasselijke
uurtarief, en vermeerderd met een percentuele opslag wegens kantoorkosten. Verschotten
worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover toepasselijk, worden de bedragen
vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de declaratie
gestelde termijn op de daarbij opgegeven bankrekening, bij gebreke waarvan Van Gelderen
de opdracht direct mag ontbinden, onverminderd zijn overige rechten.

9. De cliënt kan kosteloos een eventuele klacht over de totstandkoming en/of de uitvoering van
een opdracht en/of de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie(s)
van Van Gelderen en/of onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen bij hem indienen
en daarop desgewenst een toelichting geven, waarna Van Gelderen binnen een maand - of
anders met gemotiveerde mededeling voordien van een nadere termijn - de cliënt schriftelijk
en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht. Een klacht
kan niet afdoen aan de opeisbaarheid van (een) declaratie(s).

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt enerzijds en Van Gelderen anderzijds wordt beheerst
door Nederlands recht. Geschillen (ook over een onopgelost gebleven klacht) zullen uitslui-
tend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

11. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van allen die voor Van Gelderen
Advocatuur werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
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