
 

 

 
 

Algemene voorwaarden Andriëtte van Hout 
Advocatuur en Mediation 

 
Artikel 1. Algemeen 
Eenmanszaak Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation is een eenmanszaak gevestigd te Liessel 
en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65828631. Het 
kantoor wordt geleid door mr. A.A.H.M. van Hout. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door of met 
Advocatenkantoor Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation, tenzij voorafgaan aan de 
totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene 
voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.  
 
Artikel 3.  Opdrachten 

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Andriëtte van Hout Advocatuur en 
Mediation is aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 
Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.  

b. De advocaat voert iedere opdracht naar beste kunnen uit en met de nodige zorgvuldigheid 
die van haar verwacht mag worden. De overeenkomst van opdracht houdt een 
inspanningsverplichting in en geen resultaatverplichting. 

 
Artikel 4. Gegevensverstrekking 
Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de 
opdracht, indien opdrachtgever alle door of namens Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation 
gewenste gegevens/informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de 
verlangde gegevens/informatie niet, ontijdig of onvolledig heeft verstrekt, komen voor rekening van 
de opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation 
onverwijld te informeren omtrent feiten/omstandigheden die in verband met de uitvoering van de 
opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de 
door/namens hem verstrekte informatie en/of gegevens. 
 
Artikel 5. Neerleggen opdracht 
Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation is gerechtigd de opdracht te beëindigen indien aan een 
herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven, dan wel indien zich omstandigheden 
voordoen, waardoor van haar in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de werkzaamheden 
worden voortgezet.  
 
Artikel 6. Declaratie 

a. Voor de door Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation verrichte werkzaamheden is de 
cliënt verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met de verschotten 
(kosten die het kantoor ten behoeve van de opdracht maakt, zoals griffierechten) en 
omzetbelasting. 

b. Het honorarium wordt berekend naar rato van de bestede tijd en naar het overeengekomen 
uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de aanaarding van de opdracht tussen de advocaat en 
cliënt(en) overeengekomen. 

 
 



 

 

 
 

c. Als de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, 
kunnen de verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening worden gebracht. 

d. Het kantoor is steeds gerechtigd om van de cliënt(en) een voorschot te verlangen. Een door 
de cliënt(en) betaald voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. 

 
Artikel 7. Betaling van declaraties en opschorting werkzaamheden 

a. Betaling van de declaratie(s) dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij 
overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een 
vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. 

b. Alleen betaling door overmaking op de op het kantoor gestelde bankrekening lijdt tot 
kwijting van de cliënt.  

c. Als het kantoor invorderingsmaatregelen treft, komen de kosten die hieraan zijn verbonden 
voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de openstaande 
facturen met een minimum van € 150,-- .  

d. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan kan 
Advocatenkantoor Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation weigeren haar 
werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. De advocaat is niet 
aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting/staking van de 
werkzaamheden op deze grond.  

e. Indien Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation een overeenkomst van opdracht 
aangaat met twee of meer personen, dan zijn deze personen allen jegens Andriëtte van Hout 
Advocatuur en Mediation hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de 
overeenkomst (lees betaling van de declaratie). 

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid van Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation is steeds beperkt tot 
het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van 
een van toepassing zijnde eigen risico. De inhoud en omvang van deze verzekering voldoet 
aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. 

b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door 
de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Andriëtte van Hout Advocatuur en 
Mediation beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de 
aansprakelijkheidsstelling door de cliënt verschuldigd honorarium.  

c. Iedere vordering tot aansprakelijkheid dient op straffe van verval binnen twaalf maanden na 
de laatste factuur te zijn ingediend. 

 
Artikel 9. Vrijwaring 
Opdrachtgever vrijwaart Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation tegen alle aanspraken van 
derden, de door Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation in verband daarmee te maken kosten 
inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichten 
werkzaamheden, behoudens ingeval van opzet of grote schuld aan de zijde van Andriëtte van Hout 
Advocatuur en Mediation. 
 
Artikel 10. Dossiers/archivering 
Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation is gerechtigd na 7 jaren, nadat het dossier is gesloten, 
de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 7 jaren dient opdrachtgever er aldus rekening mee 
te houden dat de dossiers niet meer voorhanden zijn. 
 
 



 

 

 
 
Artikel 11. Klachtenregeling 
Op elke opdracht verstrekt aan Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation is de 
kantoorklachtenregeling van toepassing. De inhoud van de regeling kan kosteloos worden 
opgevraagd en staat met onderhavige algemene voorwaarden gepubliceerd op de website 
www.Andriettevanhout.nl 
 
Artikel 12. toepasselijk recht 
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door 
Nederlands recht.  
 
Artikel 13.  Bevoegde rechter 
Geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 
 

http://www.andriettevanhout.nl/

