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Definities: 

JANSE Advocatuur is een eenmanszaak die tot doel heeft rechtsbijstand te verlenen 

op het gebied van het jeugd- en familierecht. Mr. M. Janse staat als advocaat 

ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (Neuhuyskade 94, 

2596XM, 070-3353535, info@advocatenorde.nl). 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. het kantoor: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend- of 

volontaireovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en 

rechtspersonen; 

b. cliënt: de contractspartij van het kantoor; 

c. honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins)- exclusief 

verschotten als in sub d bedoeld- die het kantoor voor uitvoering van de 

overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende 

werkzaamheden geldt; 

d. verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de 

overeenkomst maakt; 

 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van 

opdracht die met het kantoor worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de 

totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Overeenkomst van opdracht 

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door 

het kantoor is aanvaard; 

b. Cliënt stemt ermee in dat het kantoor de overeenkomst onder haar 

verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 

2 BW, uitsluitend door Janse Advocatuur aanvaard en uitgevoerd, ook indien het 

de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is de opdracht door een bepaalde 

persoon te laten uitvoeren. 

 

Declaratie 

a. Voor de uitvoering van de overeenkomst is cliënt het honorarium, vermeerderd 

met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt 

berekend aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de 

betreffende opdracht met cliënt overeengekomen uurtarief, tenzij anders 

overeengekomen. Kantoor is gerechtigd het overeengekomen honorarium 

jaarlijks te indexeren; 

b. Naast honorarium brengt Janse Advocatuur de werkelijk gemaakte kosten, zoals 

griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten etc.(verschotten) bij opdrachtgever 

in rekening, vermeerderd met omzetbelasting indien van toepassing; 

c. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst 

zich uitstrekt over een langere periode dan 1 maand, tussentijds in rekening 

worden gebracht; 

d. Het kantoor is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te 

verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende 

declaratie; 

e. In zaken die worden behandeld volgens het wettelijk systeem van gefinancierde 

rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de aan het kantoor 

verschuldigde eigen bijdrage alsmede voor de (eventuele) kosten derden. 

 

Betaling 

a. Alleen betaling door overmaking c.q. bijschrijving op één van de ten name van 

het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Beheer Derdengelden, 

gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betalingen in contanten tegen 

behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van cliënt; 

b. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 (veertien) 

dagen na factuurdatum (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of op 

de betreffende declaratie een afwijkende betalingstermijn staat vermeld), met 

dien verstande dat voorschotdeclaraties onverwijld voldaan dienen te worden; 

c. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege 

in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente 

verschuldigd; 

 

d. In geval van betalingsverzuim zijn door de cliënt eveneens buitengerechtelijke 

incassokosten verschuldigd, die bij voorbaat op 15% van het declaratiebedrag 

worden vastgesteld, met een minimum van € 22,69. Verder kan Janse 

Advocatuur bij non-betaling, nadat de betrokken opdrachtgever daarvan op de 

hoogte is gesteld, haar werkzaamheden opschorten, zonder dat zij daardoor op 

enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig wordt; 

 

Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, 

voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, 

is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering* in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met 

het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. Indien en voor zover 

om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering 

plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen 

risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of, indien de declaratie 

hoger is, tot het bedrag van de declaratie; 

b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de 

nodige zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is voor eventuele 

tekortkomingen van de betrokken derden niet aansprakelijk; 

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor 

aansprakelijk is voor fouten van de door het kantoor ingeschakelde derden voor 

zover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk 

functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst 

gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, 

geen uitgezonderd; 

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het 

kantoor en/of haar leidinggevenden. 

* Aon Risk Solutions, Postbus 12250, 1100AG Amsterdam  

 

Gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand 

a. Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak 

wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, een kopie van zijn legitimatiebewijs 

beschikbaar te stellen voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand, zodat de 

toevoeging door het kantoor kan worden aangevraagd bij de Raad voor 

Rechtsbijstand; 

b. Voor alle werkzaamheden die door kantoor voorafgaande aan de datum van 

afgifte van de toevoeging worden verricht, is cliënt een voorschot verschuldigd. 

Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien door 

cliënt niet tijdig het in rekening gebrachte voorschot voldoet. Ditzelfde geldt 

indien na afgifte van de toevoeging niet tijdig de opgelegde eigen bijdrage 

alsmede eventuele verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten etc.) 

worden voldaan; 

c. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt (waarbij het 

op dat moment geldende uurtarief zal worden gehanteerd) tot het moment 

waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve 

toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor 

rekening van cliënt tot de datum van afgifte van de toevoeging. 

 

Melding ongebruikelijke transacties 

Het kantoor is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt, melding 

te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van eventueel daarvoor in 

aanmerking komende handelingen die ter kennis van kantoor komen. De cliënt 

verschaft daartoe bij het geven van de opdracht aan het kantoor de door het kantoor 

gewenste kopieën van identiteitspapieren (paspoort, rijbewijs, gewaarmerkt 

uittreksels uit het Handelsregister). 

 

Geschillen 

Op de overeenkomst tussen cliënt en kantoor is Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, 

tenzij het kantoor of de opdrachtgever ervoor kiest de procedure bij de 

Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl). 


