
 

 

Algemene voorwaarden Van der Molen Advocatuur 

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Van der Molen Advocatuur, Vinkelsestraat 

102a, te Vinkel. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn deze 

algemene voorwaarden te vinden op www.vandermolenadvocatuur.nl 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Van der Molen Advocatuur: Van der Molen Advocatuur is een eenmanszaak, hierna ook wel aangeduid 

als “het kantoor” en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65165233. 

b. Cliënt: de contractspartij van Van der Molen Advocatuur. 

c. Opdracht: een overeenkomst tussen het kantoor en cliënt waarbij het kantoor zich jegens cliënt 

verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.   

d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief BTW en verschotten als 

in sub e bedoeld die Van der Molen Advocatuur voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is 

overeengekomen. 

e. Verschotten: de kosten die Van der Molen Advocatuur in het belang van de opdracht maakt. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten of rechtsbetrekkingen, tenzij 

voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 

b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

Artikel 3 Opdracht 

a. Een opdracht komt pas tot stand, nadat deze opdracht is aanvaard door Van der Molen Advocatuur. 

Voor de totstandkoming van een opdracht kan Van der Molen Advocatuur enkel worden 

vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. 

b. Elke opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Van der Molen Advocatuur te zijn verleend. Dit 

betekent dat de cliënt ermee instemt dat Van der Molen Advocatuur de opdracht onder haar 

verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan het kantoor verbonden advocaten dan wel indien dat 

nodig is door derden in opdracht van het kantoor. 

c. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

d. Opdrachten die met Van der Molen Advocatuur zijn gesloten leiden tot een inspanningsverplichting en 

niet tot een resultaatsverbintenis.   

e. Bij (langdurige) afwezigheid worden de opdracht, voor zover dat noodzakelijk is, waargenomen door 

WeDo Advocaten in Veghel.  

Artikel 4 Declaraties 

a. Het honorarium voor de uitvoering van een opdracht wordt op uurtarief aan cliënt in rekening 

gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Van der Molen Advocatuur zal kosten  

die niet in het tarief zijn verwerkt aan de cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, 

griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van  

ingeschakelde derden. Algemene kantoorkosten, zoals onder meer kosten voor verzending per 

reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie en kopieerkosten zijn in het  
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uurtarief verdisconteerd. Alle factuurbedragen worden, voor zover van toepassing, verhoogd met 

omzetbelasting en andere heffingen die wettelijk zijn opgelegd.  

b. De verrichte werkzaamheden zullen maandelijks en tussentijds in rekening worden gebracht. 

 

c. Van der Molen Advocatuur heeft het recht om van cliënt een voorschot te verlangen. Een ontvangen 

voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.  

d. Bij opdrachten die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp zijn de bepalingen van dit 

artikel slechts van toepassing voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeschikking 

voor rekening van cliënt komen. 

e. Van der Molen Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden, zodat geen derdengelden 

kunnen worden ontvangen. 

Artikel  5. Betaling 

a. Declaraties van Van der Molen Advocatuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te 

zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien deze termijn wordt overschreden is 

de cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt vanaf dat moment een vertragingsrente, gelijk aan de 

geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. Betalingen van de declaraties mogen door de cliënt 

niet worden opgeschort dan wel worden verrekend.  

b. In het geval dat Van der Molen Advocatuur over dient te gaan tot het treffen van een 

invorderingsmaatregel, omdat een cliënt in verzuim is, komen alle daaraan verbonden incassokosten, 

15% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt. 

c. Van der Molen Advocatuur heeft het recht alle stukken, die al dan niet betrekking hebben op de 

opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot het moment 

waarop betaling heeft plaatsgevonden. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de 

uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitbetaalt in het desbetreffende geval vermeerderd met het 

eigen risico dat op grond van de toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar 

komt. 

b. Als derden worden ingeschakeld zal Van der Molen Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. 

Artikel 7 Reikwijdte 

a. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de eenmanszaak, maar ook voor de 

werknemers van de eenmanszaak. 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen 

a. Op alle overeenkomsten tussen cliënten en Van der Molen Advocatuur en op eventuele ter uitvoering 

daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur en wel bij 

bindend advies. 

c. Van der Molen Advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op elke opdracht 

van een client. Een afschrift van deze regeling wordt op eerste verzoek aan client toegezonden en is in 

te zien op de website.  


