
 

 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Advocatenkantoor Van der Ende is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico 
van mevrouw mr. H. van der Ende de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. 

 
2. Alle door Advocatenkantoor Van der Ende aanvaarde werkzaamheden worden 

verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met mr. H. van der Ende. Mr. 
H. van der Ende aanvaardt opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten 
en vervolgopdrachten, alleen onder toepasselijkheid van onderstaande algemene 
voorwaarden.  

 
3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 

BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Advocatenkantoor 
Van der Ende ten behoeve van de opdrachtgever. De uitvoering van de verstrekte 
opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen 
aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet 
uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. De opdrachtgever 
vrijwaart Advocatenkantoor Van der Ende tegen aanspraken van derden 
dienaangaande.  

 
4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van der Ende voortvloeiend uit of 

verband houdende met de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende 
geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden 
niet ten laste van de verzekeraar komt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt 
uitgesloten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden 
krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke 
omstandigheden van het dan liggende schadevoorval, is iedere aansprakelijkheid van 
Advocatenkantoor Van der Ende beperkt tot het bedrag van het in rekening 
gebrachte honorarium. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het 
vorderingsrecht in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van 
de aansprakelijkheid bekend is geworden en in ieder geval na verloop van twaalf 
maanden na de factuurdatum.  

 
5. Bij het inschakelen van derden voor de uitoefening van de aan Advocatenkantoor 

Van der Ende verstrekte opdracht, zal Advocatenkantoor Van der Ende de nodige 
zorgvuldigheid betrachten. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Van der Ende is nimmer 
aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor eventuele tekortkomingen van deze 



derden. Advocatenkantoor Van der Ende is bevoegd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.   

 
6. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd 

vermeerderd met omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal 
het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren 
vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Tot het honorarium behoren 
geen verschotten, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten in verband met het 
opvragen van uittreksels, kosten in verband met het inschakelen van derden. Deze 
kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Advocatenkantoor Van der 
Ende zendt de opdrachtgever periodiek een declaratie. Advocatenkantoor Van der 
Ende kan betaling van een voorschot verlangen.  

 
7. Betaling van alle door Advocatenkantoor Van der Ende verzonden declaraties dient te 

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de 
betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de 
opdrachtgever vanaf de vervaldag wettelijke rente verschuldigd en alle in 
redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die 
Advocatenkantoor Van der Ende maakt als gevolg van de niet nakoming door de 
opdrachtgever van diens betalingsverplichting. Deze buitengerechtelijke kosten zijn 
gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig het ‘Besluit vergoeding 
buitengerechtelijke incassokosten’. Advocatenkantoor Van der Ende is gerechtigd om 
aan de opdrachtgever toekomende gelden, die Advocatenkantoor Van der Ende 
onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen, mits de 
opdrachtgever daarmee ondubbelzinnig instemt en dit schriftelijk wordt vastgelegd 
tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Van der Ende.  

 
8. Advocatenkantoor Van der Ende is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar 

werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te 
beëindigen indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen, 
dan wel wanneer er 14 dagen zijn verstreken nadat de declaratie opeisbaar is 
geworden en geen betaling heeft plaats gevonden.  

 
9. Advocatenkantoor Van der Ende bewaart de door haar gevormde dossiers gedurende 

een periode van minimaal 7 jaren na het einde van de behandeling van de zaak, 
waarna tot vernietiging kan worden overgegaan zonder de opdrachtgever hiervan in 
kennis te stellen.  

 
10. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van der Ende en haar opdrachtgever 

is onderworden aan Nederlands recht. Geschillen uit deze rechtsverhouding zullen 
worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg tenzij 
dwingend recht zich tegen deze forumkeuze verzet. 


