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_________________________________________________________________________________ 

 

     ALGEMENE VOORWAARDEN     

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Met “Hauwert Advocatuur BV” wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 67194044. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN     

 

Toepassingsgebied 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te 

 verrichten door of namens Hauwert Advocatuur BV en op alle rechtsverhoudingen van 

 Hauwert Advocatuur met derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing 

 op aanvullende opdrachten en opvolgende opdrachten . De eventuele  toepasselijkheid van 

 de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt  nadrukkelijk 

 uitgesloten. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die bij Hauwert Avocatuur BV 

 werkzaam is, iedereen die door Hauwert Advocatuur BV wordt ingeschakeld en iedereen voor 

 wiens handelen of nalaten Hauwert advocatuur BV aansprakelijk kan zijn.  

 

Opdracht 

2. Hauwert Advocatuur BV is een kantoor dat gedreven wordt door een zelfstandig 

 opererend advocaat, mr. L.A Hauwert. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Hauwert 

 Advocatuur BV. 

 

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2  BW 

 uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hauwert Advocatuur BV. Tenzij met de opdrachtgever 

 is afgesproken dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd, is Hauwert 

 Advocatuur BV vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering 

 van de opdracht wordt ingeschakeld. 

 

Betaling 

4. De opdrachtgever van Hauwert Advocatuur BV verbindt zich om de facturen van Hauwert 

 Advocatuur BV  binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, behoudens een schriftelijke 

 andere afspraak. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim 

 en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in 

 artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Hauwert Advocatuur BV in verband met de 

 invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de 

 invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - 

 komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de 

 te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, 

 indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 
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Aansprakelijkheid 

5. Iedere aansprakelijkheid van Hauwert Advocatuur BV is beperkt tot het bedrag dat in het 

 desbetreffende geval onder de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

 uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zijnde € 2.500,00 dat volgens de 

 toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval niet ten laste van de 

 verzekeraar komt. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet  

 schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer  zijn ingediend binnen een jaar nadat de 

 opdrachtgever  bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn 

 aanspraken baseert. Op verzoek wordt aan opdrachtgever een dekkingsoverzicht en `

 verzekeringsverklaring  toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering 

 krachtens de eerste volzin van  dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere 

 aansprakelijkheid beperkt tot  het eigen risico van de eerste volzin van dit artikel (5) 

 genoemde aansprakelijkheidsverzekering. De opdrachtgever vrijwaart Hauwert Advocatuur 

 BV en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben 

 geleden door of verband houdende met door Hauwert Advocatuur BV ten behoeve van de 

 opdrachtgever  verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Hauwert Advocatuur 

 BV in verband  met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.  

 

Derden 

6. De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, 

 geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige 

 zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 

 derden.  

 

7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

 opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 

 rechten ontlenen. De opdrachtgever(s) vrijwaart/vrijwaren de opdrachtnemer tegen alle 

 aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, 

 die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, 

 tenzij een en ander het gevolg is van een grove nalatigheid of opzettelijk misdragen van 

 de zijde van opdrachtnemer.  

 

8. Door opdrachtgever aanvaardt dat alle bedingen in deze algemene voorwaarden mede  zijn 

 gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn. Niet alleen 

 de opdrachtnemer maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een 

 opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene  voorwaarden  een beroep 

 doen.  

 

Verplichtingen opdrachtnemer 

9. De opdrachtgever verplicht zich alle voor de behartiging van zijn of haar zaak noodzakelijke 

 medewerking te verlenen en de advocaat tijdig van informatie te voorzien die voor de 

 behandeling van de zaak noodzakelijk is, bij gebreke waarvan Hauwert  Advocatuur BV kan 

 doen besluiten de rechtsbijstand te beëindigen (indien nodig eerst nadat toestemming is 

 gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand). 

 

Kosten 

10. Opdrachtgever is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, aan Hauwert Advocatuur BV 

 een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren 
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 vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het te hanteren uurtarief is exclusief BTW. 

 Hauwert Advocatuur BV is gerechtigd het overeengekomen honorarium jaarlijks met de 

 wettelijke indexatie te verhogen. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Hauwert 

 Advocatuur BV verschotten verschuldigd indien en voor zover Hauwert Advocatuur BV deze 

 verschotten ten behoeve van opdrachtgever heeft voldaan. Deze verschotten bestaan onder 

 andere doch niet uitsluitend uit griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen, 

 kosten van uittreksels uit de openbare registers en reiskosten. 

 

11. Naar aanleiding van een verzoek van Hauwert Advocatuur BV aan opdrachtgever, zal 

 opdrachtgever één of meerder voorschotten betalen, dan wel zekerheid stellen voor de 

 nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Het verzoek van Hauwert Advocatuur BV kan 

 zowel bij aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering van de opdracht geschieden. 

 De werkzaamheden van Hauwert Advocatuur BV zullen niet eerder aanvangen dan nadat 

 het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever aan Hauwert Advocatuur BV is 

 voldaan. 

 

Uitvoering opdracht 

12. Hauwert Advocatuur BV voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de gedragsregels 

 van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is voorts onderworpen aan de klachten- en 

 geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze 

 geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Hauwert Advocatuur BV in 

 alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te 

 raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige geschillen 

 welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel  van 

 de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet 

 is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement waarbinnen 

 Hauwert Advocatuur BV gevestigd is. 

 Hauwert Advocatuur BV hanteert en kantoorklachtenregeling, welke regeling van toepassing 

 is op de dienstverlening en raad te plegen is op de website www.hauwertadvocatuur.nl en op 

 eerste verzoek daartoe aan de cliënt ter hand wordt gesteld.  

 

Overige bepalingen 

13. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de  opdrachtbevestiging 

 waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaat het bepaalde in de 

 opdrachtbevestiging voor. 

 

14. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen  iedere 

 vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst 

 tussen Hauwert Advocatuur BV en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande 

 overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. 

 

15. Hauwert Advocatuur BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde 

 voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen 

 nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de 

 gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 
 

Toepasselijk recht en forumkeuze 
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16. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Hauwert advocatuur BV is uitsluitend 

 Nederlands recht van toepassing. 

 

17. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het 

 arrondissement waar Hauwert Advocatuur BV gevestigd is. Niettemin heeft Hauwert 

 advocatuur BV het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van 

 de woonplaats van de opdrachtgever. 

 


