
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van medewerkers van Abels Beersma Advocatuur I Interim 
Advies (hierna: Abels Beersma) en gelden ook voor de Stichting Derdengelden Abels Beersma en de aan deze stichting verbonden 
bestuurders. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door Abels Beersma uitdrukkelijk van de hand gewezen 
en onder geen beding geaccepteerd. 

Artikel 2. Inspanningsverbintenis 

Voor alle diensten van Abels Beersma geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Abels Beersma voor 
deze diensten geen resultaat kan garanderen. 

Artikel 3. Opdracht 

Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk  

uitgevoerd door Abels Beersma. Een advocaat van Abels Beersma is vrij terzake de opdracht een regeling te treffen met betrekking tot 
vervanging c.q. waarneming door een kantoorgenoot. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Abels Beersma is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Abels Beersma wordt uitbetaald. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen 
betaling plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de 
(betaalde) declaratie(s) in de desbetreffende zaak, zoals deze zijn verzonden in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de ontvangst 
van de schriftelijke aansprakelijkheidstelling van Abels Beersma. Over de omvang van dekking van de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering wordt desgevraagd door Abels Beersma inlichtingen vertrekt. 

Artikel 5. Verplichtingen van Abels Beersma  

Abels Beersma zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de 
belangen van opdrachtgever rekening houden. Alle opdrachten worden door Abels Beersma uitgevoerd met in achtneming van de 
hiervoor gestelde regels door de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever  

Opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij opdrachtgever 

steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid 

van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken 

ter beschikking van Abels Beersma is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Abels Beersma leiden. 

Artikel 7. Inschakelen van derden 

Abels Beersma zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en zal, 
behoudens in geval van deurwaardersbijstand, hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Abels Beersma is 
niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever stemt ermee in dat Abels Beersma aansprakelijkheids-
beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt. 

Artikel 8. Tarieven en honorarium 

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, kosten derden en  

BTW verschuldigd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren 

te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan cliënt medegedeelde uurtarief. 

Artikel 9. Voorschot 

Abels Beersma is gerechtigd, zowel voor aanvang als tijdens de loop van de werkzaamheden, van opdrachtgever een voorschot te 
vragen voor reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Abels Beersma in redelijkheid worden 
vastgesteld. Abels Beersma zal haar werkzaamheden voor opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat opdrachtgever het 
voorschot heeft voldaan, of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. 

Artikel 10. Betaling 

Werkzaamheden worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, maandelijks in rekening gebracht. Facturen dienen binnen 

14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever van rechtswege in  

verzuim en is opdrachtgever tevens (i) een rente van 1,5% per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur en (ii) alle 
kosten die Abels Beersma moet maken om de vordering te incasseren. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van 
het verschuldigde bedrag met een minimum van Є 500,00 per factuur exclusief BTW. Deze buitengerechtelijke kosten zijn 
eveneens verschuldigd indien Abels Beersma de vordering in eigen beheer incasseeert. Het voorgaande geldt onverminderd het recht 
van Abels Beersma tot vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. 

Artikel 11. Opschorting en retentierecht 

Indien betaling van één of meer facturen niet tijdig heeft plaatsgevonden is Abels Beersma zonder nadere  ingebrekestelling 
gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. In dat geval is Abels Beersma, en meer in het bijzonder de 
behandelend advocaat, gerechtigd de stukken die hem/haar in verband met de behandeling van de opdracht zijn toevertrouwd 
onder zich te houden tot het moment dat opdrachtgever alle aan de advocaat verschuldigde bedragen heeft voldaan. 


