
Bokhorst '� Van Elst 
Advocaten 

Algemene \•oorn•aarden 

1. Bok horst & Van Elst Ackocatcn is een maatscha1> van natuurlijke personen naar burgerlijk recht. Opdrachrnemer in deze 
voorwaarden is de maatschap Bokhorst & Van Elst Advocaten. Opdrachtgever in deze ''OOrwaarden is iedere persoon of 
rechtspersoon die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven LOL het ,·errichtcn van werkzaamheden en iedere persoon of 
rechl8persoon ten behoeve waarvan werkzaamheden worden verricht. 

2. Deze algemene \'OOrwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tol opdracht en alle daaruit voortvloeiende 
contractuele en/of buitencontractuele rechLSverhoudingen tussen Opdrachlllemer en Opdrachtgever. met uiLSluiling van de 
algemene voorwaarden van 011drachtgever. 

3. Opdrachten kunnen schriftelijk en/of mondeling aan Opdrachtnemer worden gegeven. Elke opdracht zal schriftelijk door 
Opdrachtnemer worden be\•estigd. 1 ndien 011drachlgC\'er niet binnen een redelijke termijn na ont\•angst van deze 
be,·est.iging schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer. wordt de opdracht geacht te zijn gegeven onder de condities wals die 
in de bevcsLiging en \'Oon,·aardcn zijn aangegeven. 

·1. Opdrachtgever is ,·erantwoordelijk \'Oor de juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte feitelijke 
informmie met betrekking tol de aangelegenheid waan·oor de overeenkomst tol opdracht is aangegaan. Opdrachtgever 
l'Tijwaarl Opdrachtnemer \'OOr aanspraken Lol vergoeding van schade. ongeacht hoe ook genaamd en door wie ook geleden, 
die hel gevolg zijn van onjuiste c1t/of onvolledige informatieverstrekking door of vanwege de Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden. en Opdrachtnemer mag aan Opdrachtgever in 
rekening brengen de kosten, waaronder mede de kosten wegens tijdverzuim naar het uurtarief dal Opdrachtnemer 
gebruikelijk in rekening brengt. alsmede redelijke kosten van rechtsbijstand. in ve1·band met aanspraken van derden die 
samenhangen met de overeenkomst tot opdracht tussen Opdrachtge,·er en Opdrachtnemer. tenzij die aanspraken zijn 
ontswan door opzet of grove nnlatigheid ,·an Opdrachtnemer. 

6. Iedere aansprakelijkheid ,·an Opdrachrnemer is beperkt LOL het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkhcidsvcrzekering 
,·an Opdrachtnemer in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. 1 ndien en voorzover om welke reden dan ook, geen 
ui1kcring krachiens de bcroe1>saansprakelijkheidsverzekcring van Opdrachtnemer plaals,•indt, is iedere aansprakelijkheid 
van Opdrachtnemer beperkt tol het door Opdrachtnemer is rekening gebrachte honorarium met een maximum van 
10.000.00 euro. 

ï. De uit,·oering van de opdracht door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend len behoc,•c van Opdrach1gcver. Derden kunnen 
aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De keuze van door Opdrachtnemer in te schakelen 
derden zal plaatsvinden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en, zoveel mogelijk, in overleg met Opdrachtgever. 
011drachrnemer is bevoegd om namens Opdrachtgever evemuele beperkingen van de aansprakelijkheid ''an deze derden te 
aanvaarden. Opdrachtnemer is niet nansprakclijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. 

8. In de be,·estiging \'an de opdracht door Opdrachtnemer staan de op de betreffende zaak van toepassing zijnde tarieven 
vermeld, alsmede de O\'erige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in deze be,•estiging opgenomen tarieven 
zijn steeds cxclusicf ,·crschotten. een (belas1e) vergoeding voor kantoor· en bureaukosten van 5% van hel honorarium en 
exclusief BTW. tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 

9. Opdrachtnemer zal periodiek aan Oµdrachtge,·er declareren op basis van hel in de bevestiging \'an de opdracht opgenomen 
tarief en de aan de zaak bestede tijd. Opdrachtnemer is gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dal ,·oor aanvang 
van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, dat met de eerstvolgende declaratie zal worden verrekend. 
Opdrachtnemer is gerechtigd om \'erschotten onmiddellijk aan Opdrachtge,·er door te belasten. 

10. l ndien Opdrach1ge,•cr in aanmerking komt voor toege,•oegde rcchtsbijsta nel. is Opdrachtnemer gerechtigd om een redelijk 
voorschot op de aan Opdrachtgever op te leggen eigen bijdrage in rekening te brengen. Nadat de Raad voor Rechtsbijstand 
de eigen bijdrage ,·an Opdrachtgever definitief heeft ''astgcstcld. zal Opdrachtnemer het ''erschil tussen de 011gelegde eigen 
bijdrage en het in rekening gebrachte ,·oorschol aan Opdruch1gc,·cr doorbelasten c.q. crediteren. 

11. Opdrachtge,·er is gehouden om ''oorschotten. declaraties, eigen bijdragen en verschotten binnen 14 dagen na dagtekening 
van de betreffende factuur ''an Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer Le voldoen. tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Als moment ''an betaling geldt het moment waaror> de (post)bankrekening van Opdrachtnemer is 
gecrediteerd. 

12. Indien Opdrachlge,·er in gebreke blijft met de betaling van de facturen van Opdrachtnemer binnen de daartoe gestelde 
termijn. is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verzuim en kan Opdrachtnemer jegens 011drachtgever aanspraak 
maken op een rentevergoeding \'an 9% per jaar, alsmede op ''ergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ter grootte 
van 15% van hel openstaande bedrag met een minimum vim 50,00 euro indien Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk 
heeft aangemaand tot betaling. 

13. Indien 01>drnchtgever in verzuim is met de betaling van de facturen van 01>drachtnemer, staal hel Opdrachtnemer ''rij zijn 
verdere werkzaamheden \•oor Opdrachtgever op te schorten. Indien Opdrnchwemer besluit zijn werkzaamheden op te 
schorten, zal hij 011drachtgevcr daar schriftelijk op wijzen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten 
ge,·olge van hel opschorten van zijn werkzaamheden op grond vnn deze bepaling. 

l·I. De O\'ereenkomst tot opdracht kan door zowel 01>drachtnemer als Opdrachtgever Lussentijds eenzijdig worden beêindigd 
door opzegging, ook om andere dan uitsluitend gewichtige redenen. Bellindiging met onmiddellijke ingang is toegestaan. 
Opzegging dient schriflelijk te geschieden. Opdrachtnemer zal van de be,·oegdheid tot 011zcgging niet ontijdig gebruik 
maken. 

15. Opdrachtnemer en Opdrach1gcver kunnen communiceren door middel van elektronisch dataverkeer. Beiden zullen zich 
daarbij bedienen van gangbare software ter bescherming tegen ''irussen, in welk geval zij jegens elkaar niet aansprakelijk 
zijn nis zich toch schade door het overbrengen van een virus voordoet. Elektronisch dataverkeer vindt plaats zonder 
codering, hoe ook genaamd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg vnn het risico vnn kennisneming 
door derden \'an elektronisch verzonden berichten. Indien Opdrachtgever dat risico wil vermijden dient hij Opdrachtnemer 
schriftelijk de middelen op te geven waarmee berichtenverkeer dient plaats te vinden. 

16. Op de rechts,·erhouding tussen Opdrnchtge,·er en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 
rechtbank te Utrecht zal bevoegd zijn Le oordelen over geschillen Lussen Opdrachtgever en Opdrachrnemcr, voorzover de 
wet of enige dwingendrechtelijke regel van de Nederlandse Orde van Advocaten geen andere bevoegde (rechterlijke) 
instantie nnnwijzen. 


