
A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N 

Artikel 1 Toepasselijkheid. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van mr C.A. IJff (de advocaat).  

Artikel 2 Inspanningsverbintenis 

Voor alle diensten van de advocaat geldt dat het een inspanningsverbintenis betreft, welke inhoudt dat de advocaat voor deze 

opdrachten geen resultaat kan garanderen. 

Artikel 3 Opdracht 

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel  7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd 

door de advocaat. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen 

aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

Artikel 4  Verplichtingen van IJff. 

De advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen 

van de opdrachtgever rekening houden. De advocaat is gehouden de opdracht zoveel mogelijk zelf uit te voeren, waarbij hij/zij 

gerechtigd is zich door één of meer medewerkers van de advocaat te laten ondersteunen en zich in voorkomende gevallen te laten 

vervangen. 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de 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 de advocaat is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van de advocaat leiden.  

Artikel 6 Behandeling van de opdracht 

De advocaat draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak. Indien tussen de advocaat en de 

opdrachtgever verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling 

overleg kan worden opgelost, heeft de advocaat de verplichting zich uit de zaak terug te trekken en de opdracht aan de opdrachtgever 

terug te geven. De advocaat zal de opdrachtgever op de hoogte brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. De advocaat 

streeft ernaar ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan de 

opdrachtgever te bevestigen.  

Artikel 7 Publiciteit 

De advocaat zal vragen van publiciteitsmedia slechts beantwoorden indien hij/zij voor het beantwoorden van deze vragen 

uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever heeft verkregen.  

Artikel 8 Inschakelen derden 

De advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal 

(behoudens ingeval van procureurs en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met 

de opdrachtgever.  

Artikel 9 Tarieven. 

Alle tarieven zijn overeenkomstig de met de opdrachtgever gemaakte afspraken en worden in een opdrachtbevestiging schriftelijk 

vastgelegd. Alle tarieven zijn exclusief b.t.w. 

Artikel 10 Voorschot 

De advocaat is gerechtigd zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de 

opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. 

Artikel 11 Betaling. 

Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Alle facturen dienen binnen 15-dagen na factuurdatum betaald te 

worden. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum 

over het verschuldigde bedrag tevens de wettelijke rente verschuldigd en verplicht om alle kosten die de advocaat moet maken om 

haar vordering te incasseren, te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag 

met een minimum van € 150,-  per factuur. Deze buitengerechtelijke kosten zijn eveneens verschuldigd indien de advocaat de 

vordering op de opdrachtgever in eigen beheer incasseert.  

Het surplus van toegekend procureurs-/gemachtigdensalaris komt, na aftrek van het in rekening gebrachte honorarium en 

verschotten, toe aan de advocaat. 

Artikel 12 Opschorting en retentierecht 

Indien betaling van één of meer facturen niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de advocaat zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 

de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. In dat geval is de 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 de opdrachtgever alle aan de advocaat 

verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

Artikel 13 Bewaren gegevens 

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.   

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat wordt beheerst door het Nederlands recht. Met inachtneming van de 

absolute competentie van de kantonrechter, is de rechtbank te Noord Holland,  met uitsluiting bevoegd van geschillen met betrekking 

tot deze overeenkomst van opdracht kennis te nemen.  
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