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1. Definitie 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
De betrokken advocaat: de advocatuur met wie de 
inspanningsovereenkomst is aangegaan. 
De client: de contractpartij van de betrokken advocaat die 
de opdracht aanvaardt. 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle opdrachten die aan Bosmans Advocatuur worden 
verleend, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of 
gewijzigde aanvullende opdracht. De cliënt 
wordt verondersteld met de onderhavige toepasselijke 
algemene voorwaarden bekend te zijn. 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten 
behoeve van alle (rechts-) personen en derden die direct 
of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 
dienstverlening door Bosmans Advocatuur. Alle personen 
die bij de uitvoering van enige opdracht van de 
opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze 
algemene voorwaarden een beroep doen. 
2.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene 
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene 
voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, 
prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 
2.5. De algemene voorwaarden worden bij de 
opdrachtbevestiging verstrekt, dan wel ter kennis gebracht 
aan de client als zijnde op de website gepubliceerd. 

 
3. Verplichtingen van de opdrachtgever 
3.1. Aanvaarding van de opdrachten kan uitdrukkelijk en/of 
stilzwijgend gebeuren. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 
7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 
3.2. Wij zullen ons altijd inspannen om het door u 
gewenste resultaat te bereiken. Wij kunnen echter niet 
garanderen dat dit resultaat bereikt zal worden. 
3.3. De advocaat zal de opdracht in principe persoonlijk 
uitvoeren. Indien dit om wat voor reden niet mogelijk is, 
wordt de cliënt daarover tijdig geïnformeerd. De client 
stemt ermee in dat de betrokken advocaat (bepaalde 
delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer 
andere advocaten, waarmee het kantoor een nauwe 
samenwerking hanteert, onder diens verantwoordelijkheid.  
3.4. Bij de uitvoering van de opdracht laten wij ons enkel 
leiden door belang van de cliënt, met inachtneming van de 
geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor 
advocaten, verordeningen en richtlijnen van de 
Nederlandse Orde van Advocaten. Wij zullen handelen op 
een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend advocaat mag worden verwacht.  
3.5. Indien wij het nodig achten dat wij ons bij de uitvoering 
van onze werkzaamheden voor u door anderen laten 
bijstaan (uitgezonderd de deurwaarder) dan zullen wij dat 
pas eerst doen na van cliënt verkregen toestemming. 
3.6. De cliënt staat ervoor in dat aan Bosmans 
Advocatuur de juiste en volledige informatie, gegevens en 
bescheiden ter beschikking worden gesteld.  
3.7. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme) is Bosmans Advocatuur verplicht de identiteit 
van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties 
onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met 
het geven van een opdracht aan ons kantoor, bevestigt de 
cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn 
toestemming te geven. 
3.8. Wij zullen u steeds op de hoogte houden van 
ontwikkelingen, voortgang en wijzingen in uw zaak. 
3.9. Indien cliënt een beroepsprocedure wil voeren, zal 
cliënt de advocaat hierover tijdig informeren. In beginsel 
stellen wij geen beroep in zonder nadrukkelijke opdracht 
hiertoe. 

 

4. Financiële afspraken 
4.1. In onze bevestigingsbrief worden de financiële 
afspraken met u bevestigd. De onderstaande afspraken 
gelden als dit niet anders is afgesproken. 
4.2. Wij wijzen u op de mogelijkheden van gefinancierde 
rechtsbijstand. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
de website www.rvr.org. Ook bij de aanvraag van 
gefinancierde rechtsbijstand zullen wij afgaan op de 
informatie die u ons verstrekt. 
4.3. Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in 
aanmerking komt, hanteren wij in beginsel een uurloon 
(honorarium) van € 200,- exclusief 21% BTW. 
4.4. Verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, 
reiskosten en kosten voor benodigde uittreksels komen 
naast het honorarium voor uw eigen rekening. 
4.5. De urenspecificaties worden opgesteld in eenheden 
van zes minuten. 
4.6. Wij waarschuwen u zo spoedig mogelijk indien de 
werkzaamheden de vooraf begrote tijd c.q. gedane 
depotstorting overschrijden. U kunt dan beslissen over de 
voortzetting van de procedure of een tussentijdse 
beëindiging van de opdracht. Zonder bericht van uw zijde 
gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de voortzetting 
van de opdracht. 
4.7. Voor de door ons aan u verzonden rekening geldt een 
betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet tijdige of 
onvolledige betaling behouden wij ons het recht voor onze 
werkzaamheden op te schorten tot op het moment van 
volledige betaling.  
4.8. Indien betaling uitblijft waardoor wij onze 
werkzaamheden zo lang hebben moeten schorten dat wij 
uw belangen niet langer adequaat kunnen behartigen, 
behouden wij ons het recht voor ons aan uw zaak als 
advocaat te onttrekken. U blijft de betaling in dat geval 
verschuldigd, eventueel met aftrek van het teveel – bij 
wijze van voorschot – in rekening gebrachte. 
4.9. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit 
opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij client 
daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem 
nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn 
betalingsverplichting te voldoen. De duur van de korte 
voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de 
omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 
die client lijdt, welke ontstaan als gevolg van een 
opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.  
4.10. Indien u in voorlopige hechtenis verblijft en de 
betrokken advocaat op basis van een last tot toevoeging 
voor u optreedt en u onherroepelijk wordt veroordeeld, dan 
kunnen deze kosten op u worden verhaald door de Raad 
voor Rechtsbijstand indien uit de inkomens- en 
vermogenstoets blijkt dat u boven de draagkrachtnormen 
uitkomt, als bedoelt op de Wet op de rechtsbijstand. De 
Raad voor de Rechtsbijstand zal hiervoor informatie 
opvragen bij de Belastingdienst, waarbij het peiljaar voor 
deze toetsing twee jaar voor het moment waarop de Raad 
voor Rechtsbijstand de last tot toevoeging heeft 
geregistreerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 
een peiljaarverlegging aangevraagd kan worden, indien 
het inkomen één jaar voor de registratie van de last bij de 
Raad aanzienlijk minder was.  
 
5. Derdengelden 
5.1. Gelden die wij ten behoeve van de cliënt onder ons 
krijgen, worden geplaatst op een bankrekening van de 
Stichting Derdengelden Advocatenkantoor van 
Meggelen/Bosmans Advocatuur.  
5.2. Ter compensatie van de kosten van administratie en 
beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier 
bedoeld geen rente vergoed. 
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6. Aansprakelijkheid 
6.1. Iedere aansprakelijkheid van Bosmans Advocatuur is 
beperkt tot het bedrag, waarop in het desbetreffende geval 
de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) 
aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag 
van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de 
geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal 
over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie 
worden verschaft.   
6.2. Indien er geen uitkering krachtens de 
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is 
iedere eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het door mij 
in het betreffende geval in het desbetreffende jaar in 
rekening gebrachte bedrag exclusief voorschotten en 
omzetbelasting, tot een maximum van € 5.000,=. 
6.3. Bij het inschakelen van derden zal Bosmans 
Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. Bosmans Advocatuur is niet aansprakelijk voor 
schade die het gevolg is van tekortkomingen van 
derden. Bosmans Advocatuur gaat ervan uit en bedingt zo 
nodig bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt 
om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden 
mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.  
6.4. De opdrachtgever vrijwaart Bosmans 
Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de 
redelijke kosten van juridische bijstand daaronder 
begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of 
voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever 
verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde 
van Bosmans Advocatuur.   
6.5. Alle vorderingen tot betaling van 
schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na het 
moment waarop de betrokkene bekend werd of 
redelijkerwijs bekend kon zijn met het verwijtbaar handelen 
of nalaten van de advocaat en de mogelijke 
aansprakelijkheid van Bosmans Advocatuur voor die 
schade. 

 
7. Archivering 
7.1. Het fysieke dossier wordt na sluiting van de zaak 
direct gearchiveerd. In beginsel wordt u altijd een kopie 
van het dossier verstrekt. Het dossier wordt vervolgens 
voor de duur van vijf jaar bewaard in archief, waarna het 
uiteindelijk zal worden vernietigd.  
7.2. U kunt tot een maand na sluiting van de zaak een 
verzoek indienen tot afgifte van een kopie van 
het dossier. Het opgevraagde dossier wordt pas verstrekt 
nadat alle rekeningen aan ons zijn voldaan. 

 
8. Opzegging 
8.1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de 
opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging 
dient schriftelijk te geschieden. 
8.2. Bosmans Advocatuur heeft de bevoegdheid de 
opdracht schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van 
een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de 
belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven 
gewaarborgd. 
 
9. Wijziging algemene voorwaarden 
9.1. De algemene voorwaarde kunnen (gedeeltelijk) 
eenzijdig door de advocaat worden gewijzigd, indien een 
of meerdere voorwaarden door de rechter worden 
vernietigd, dan wel aanpassing in genoodzaakt vanwege 
wettelijke regelingen.  
9.2. De client zal van de wijziging(en) schriftelijk op de 
hoogte worden gesteld.  

 
 
 
 
 
 
 

10. Klachten- en geschillenregeling 
10.1. Wij doen wat we kunnen om uw zaak naar uw 
tevredenheid af te wikkelen. Mocht u onverhoopt toch 
ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u 
daarover – bij voorkeur schriftelijk – een klacht indienen bij 
ons kantoor. Een advocaat die onafhankelijk is  van ons 
kantoor zal proberen in overleg met u een oplossing te 
vinden voor het gerezen probleem. Indien de geboden 
oplossing of reactie voor u niet bevredigend is, kunt u uw 
klacht voorleggen de rechtbank te Rotterdam. 
10.2. U dient uw klacht aan Bosmans Advocatuur voor te 
leggen binnen drie maanden na het moment waarop u 
kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van 
het handelen of nalaten van de advocaat dat tot uw klacht 
aanleiding heeft gegeven. 
10.3. De klachtenfunctionaris zal in diens hoedanigheid 
binnen vier weken na binnenkomst van de klacht met u in 
overleg treden voor het vinden van een oplossing of – 
wanneer daartoe geen aanleiding bestaat – u binnen deze 
termijn een schriftelijke reactie op uw klacht toezenden. 
10.4. U kunt uw klacht uiterlijk twaalf maanden na de 
schriftelijke reactie daarop van Bosmans Advocatuur ter 
beslechting voorleggen aan de Rotterdamse rechtbank. 
Daarna vervalt deze mogelijkheid. 
 
11. Toepasselijk recht 
11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze 
overeenkomst. 
11.2. Geschillen worden beslecht door de rechtbank te 
Rotterdam, onverlet de mogelijkheid van client om in het 
kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken 
advocaat te ageren.  


