
Algemene voorwaarden mr. E.M.J. van Nieuwenhuizen, advocaat 
 
 
1. Opdrachten; 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van 
wijziging van deze voorwaarden door de advocaat gelden de gewijzigde voorwaarden, voor alle nieuwe opdrachten vanaf de dag van 
publicatie op www.advocaatvnhz,nl/algemenevoorwaarden. 
1.2. Aan de advocaat gegeven opdrachten strekken niet tot advisering over buitenlands recht en evenmin tot het geven van fiscaal advies, 
tenzij dit  uitdrukkelijk is overeengekomen. 
1.3. De advocaat is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk 
gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders en procesadvocaten zonder overleg 
plaatsvindt. De advocaat is bevoegd namens en ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te 
aanvaarden. 
1.4. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken van derden en de door de advocaat in verband daarmee te maken 
kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 
1.5. Gedurende zeven jaar na afsluiting van de zaak wordt het betreffende dossier in het archief van de advocaat bewaard, waarna het 
zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. 
 
2. Honorering en incasso; 
2.1.De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht een honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting 
verschuldigd. 
2.2.  De door de advocaat te verzenden declaraties dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in 
verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de wettelijke rente te vergoeden, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten. 
2.2. De advocaat is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen. Deze worden 
na sluiting van de zaak verrekend met de  

einddeclaratie. 
 
3. Aansprakelijkheid en verval van rechten; 
3.1. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond 
van de verzekering voor rekening van de advocaat komt. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om 
welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot driemaal het honorarium dat door de advocaat in verband met de 
betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis 
die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum van € 10.000 (tienduizend Euro). 
3.2. Bij het inschakelen door de advocaat van derden kan de advocaat- behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in artikel 3.1 
gestelde geldt- door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever 
de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de advocaat voor elke aanspraak van de derde in verband met die 
aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de advocaat. 
3.3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de advocaat in verband met door de advocaat verrichte 
werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. 
 
4. Bevoegde rechter en toepasselijk recht; 
4.1. Op de rechtsverhouding tussen advocaat en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
4.2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de advocaat en de opdrachtgever. Indien 
de advocaat als eisende partij optreedt, staat het de advocaat vrij het geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de 
opdrachtgever in aanmerking komende rechter. 
 
5. Klachtenregeling; 
5.1. In het geval van een klacht wordt er door de advocaat eerst zelf gereageerd op de geuite klacht. Wanneer de klacht op deze wijze niet 
naar tevredenheid wordt opgelost wordt verzocht om de klacht op schrift te stellen. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke 
klacht zal de klachtenfunctionaris binnen kantoor, Mr P.S. Sandberg, de ontvangst van de klacht bevestigen. De klager en degene over wie 
geklaagd is worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst van de toelichting 
van de klager  stelt de klachtenfunctionaris de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn 
oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, dan wel een uitnodiging voor een gesprek naar 
aanleiding van de klacht. In het geval de klachtenfunctionaris zich genoodzaakt ziet om af te wijken van de termijn van 4 weken doet hij 
daarvan gemotiveerd mededeling aan klager en degene over wie wordt geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een 
oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven.   
Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is de klacht naar tevredenheid op te lossen via deze interne procedure wordt klager doorverwezen 
naar de Orde van Advocaten.     
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