
Algemene voorwaarden Rijn Advocatuur & Medition 

 

 

Art. 1.  Definities  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
1.1 Advocaat: mr. M.C. van Rijn   
1.2 Rijn Advocatuur & mediation: de eenmanszaak Rijn Advocatuur & mediation, 
gevestigd te Utrecht  
1.3 Opdracht overeenkomst: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaam-
heden die door Opdrachtgever aan de Advocaat wordt verstrekt, elke wijziging 
of aanvulling daarop, alle (rechts)handelingen ter voor bereiding en/of ter uit-
voering van die Opdrachtovereenkomst en/of alle rechtsbetrekkingen voortvloei-
end uit die Opdrachtovereenkomst. 
1.4 Opdrachtgever: de wederpartij van de Advocaat bij een Opdrachtovereen-
komst .   
1.5 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.   
Art. 2.  Rijn Advocatuur & Mediation   
2.1 Rijn Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak. Vanuit deze eenmanszaak 
voert de advocaat mr. M.C. van Rijn haar advocatenpraktijk uit.   
Art. 3.  Toepasselijkheid van de Voorwaarden   
3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen , uit Op-
dracht overeenkomst of anderszins, tussen de Opdrachtgever en de Advocaat .  
3.2 Af wijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts in-
dien en voor zover de Advocaat deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden bo-
vendien slechts voor de specifieke Opdrachtovereenkomst waarvoor de afwijking 
is overeengekomen.   
3.3 Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen 
tussen de Op- drachtgever en derden die direct of indirect op enigerlei wijze be-
trokken zijn bij de Opdracht- overeenkomst.   
Art. 4.  Opdrachtovereenkomst   
4.1 Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdrachtover-
eenkomst (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld. Voor te-
kortkomingen van zulke derden is de Advocaat niet aansprakelijk behoudens in 
geval van opzet of grove nalatigheid van de Advocaat. De bevoegdheid tot het in-
schakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Opdrachtgever 
in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.  
4.2 De uitvoering van de verstrekte Opdrachtovereenkomst geschiedt uitsluitend 
ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten 
van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrij-
waart de Advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden die sa-
menhangen met de Opdrachtovereenkomst, behoudens in geval van opzet of 
grove nalatigheid van de Advocaat.  
4.3 Indien een Opdrachtovereenkomst door meer dan één Opdrachtgever wordt 
verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Op-
drachtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.  
4.4 Een aan de Advocaat opgegeven termijn (en/of een door de Advocaat opge-
geven opleverdatum) is geen fatale termijn. De Advocaat is eerst in verzuim na-
dat hij bij schriftelijke aanmaning waarin hem een redelijke termijn van minimaal 
14 dagen is gesteld in gebreke is gesteld en nakoming binnen deze termijn uit-
blijft. 
Art. 5.  Kantoorklachtenreglement   
5.1 Het kantoor heeft een klachtenreglement dat u op de site kunt vinden: 
https://rijnadvocatuur.nl/contact/voorwaarden/   
5.2 Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening 
van declaraties. 
Art. 6.  Honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting 
6.1 De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de aan de Op-
drachtovereenkomst verbonden werkzaamheden bestaat uit honorarium, reis-
kosten, verschotten en omzetbelasting. 
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op 
het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – 
en de aan de Opdrachtovereenkomst bestede tijd. De Advocaat is bevoegd om 
het uurtarief (ook tijdens de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst) perio-
diek te verhogen, bijvoorbeeld in verband met inflatiecorrectie. 
6.3 Als vergoeding voor gemaakte r eiskosten worden zowel de reiskilometers als 
de reistijd in rekening gebracht.  6.4 De overige verschotten bestaan uit kosten 
die in het kader van de Opdrachtovereenkomst zijn gemaakt, zoals griffierecht, 
deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers e.d. 
6.5 Alle bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. 
6.6 De Advocaat kan betaling van een voorschot verlangen. 
Een betaald voorschot zal verrekend worden met de einddeclaratie. In geval van 
een procedure kunt u als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wor-
den veroordeeld (inclusief kosten van eventuele getuigen en/of deskundigen). 
Art. 7.  Betaling declaraties 
7.1 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling van declaraties binnen 14 dagen  
na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening. 
7.2 Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke 
handelsrente ex art. 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Ook 
is Opdrachtgever bij niet tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen de 
buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechte-
lijke incassokosten en het bijbehorende Besluit verschuldigd.  

Voorts zijn in dat geval alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever terstond 
opeisbaar en is de Advocaat bevoegd om zijn/haar werkzaamheden voor Op-
drachtgever op te schorten met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3. 
7.3 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtin-
gen niet stipt zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van de 
Advocaat genoegzame en in de door de Advocaat gewenste vorm zekerheid te 
stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtin-
gen. Zolang Opdrachtgever daar niet aan heeft voldaan, is de Advocaat gerech-
tigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.   
7.4 Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur 
binnen 30 dagen na factuurdatum. Na afloop van die datum wordt Opdrachtge-
ver geacht te hebben ingestemd met de betreffende factuur.   
7.5 Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter 
voldoening van (a) de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke in-
cassokosten, (b) de gerechtelijke kosten, (c) de verschenen rente, (d) de lopende 
rente, (e) verschotten en ten slotte (f) in mindering op het honorarium.   
Art. 8.  Aansprakelijkheid 
8.1 De Advocaat spant zich in om de aan de Opdrachtovereenkomst verbonden 
werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. 
8.2 Opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat elektronische gegevensuit-
wisseling met de Advocaat tot gevolg kan hebben dat er geen absolute zekerheid 
te geven is dat onbevoegden geen kennisnemen van de uitgewisselde gegevens.  
8.3 De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van op-
schorting van werkzaamheden. 
8.4 Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat en/of de in artikel 3.2 bedoelde 
derden tegenover de Opdrachtgever voortvloeiend uit - of verband houdend 
met – (1) de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst ; en/of (2) de uitoefening 
van he t beroep als advocaat; is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met in-
begrip van het bedrag van het eigen risico. De polisvoorwaarden worden op ver-
zoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
beroeps- aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprake-
lijkheid beperkt tot het door de Advocaat voor de desbetreffende Opdrachtover-
eenkomst in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen bedrag exclusief ver-
schotten en omzetbelasting tot een maximum van € 25.000,00.   
8.5 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien de Opdrachtgever de be-
treffende aanspraak niet binnen één jaar bij de bevoegde rechter aanhangig 
heeft gemaakt. Deze vervaltermijn gaat in op de datum dat de Opdrachtgever 
bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn) met de feiten waarop de 
aanspraak is gebaseerd.   
Art. 9.  Archivering  
9.1 De Advocaat zal afgesloten dossiers archiveren en gedurende een periode 
van 5 jaar bewaren. Deze bewaartermijn gaat in op de datum waarop de Advo-
caat Opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld heeft van de sluiting van het 
dossier, dan wel (indien zulks eerder is) één jaar na de datum vermeld op de 
laatste factuur van de Advocaat betreffende de Opdrachtovereenkomst. Na af-
loop van deze termijn heeft de Advocaat het recht om het betreffende dossier te 
vernietigen.   
Art. 10.  Overige bepalingen 
10.1 De Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be-
drijf heeft niet het recht om (buiten)gerechtelijk de ontbinding of vernietiging 
van deze Voorwaarden in te roepen.   
10.2 Op alle rechtsverhoudingen met Opdrachtgever, uit Opdracht overeen-
komst of anderszins, is Nederlands recht van toepassing.   
10.3 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering 
van onze dienstverlening (inclusief alle declaratiegeschillen) worden beslecht 
overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit Reglement 
is gepubliceerd op https://www.advo- catenorde.nl/3295/advocaten/klachtenre-
geling. Op eerste schriftelijk verzoek zal de Advocaat een kopie van het Regle-
ment aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Betreft het geschil de op-
dracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het reglement in arbitrage. 
Betreft het geschil een opdracht van een Opdrachtgever die niet handelt in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, dan (1) voorziet het reglement in bindend ad-
vies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de 
klacht door de Advocaat wendt tot de gewone rechter; en (2) is - ingeval van een 
incasso van een vordering op deze Opdrachtgever – er alleen sprake van bin-
dend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de ge-
schillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is de incasso- arbitrage van toe-
passing. 
10.4 Rijn Advocatuur & Mediation heeft geen derdenrekening.  
10.5 Alle geschillen waarin de Geschillencommissie Advocatuur om welke reden 
dan ook niet bevoegd is en die uit rechtsverhoudingen met Opdrachtgever 
voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondisse-
ment Midden-Nederland, locatie Utrecht. 
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