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ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR UILHOORN 
 
1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor 

Uilhoorn, haar werknemers en de voor of namens Advocatenkantoor Uilhoorn werkzame 
personen en ingeschakelde derden. 
 

2. Advocatenkantoor Uilhoorn: de eenmanszaak van mr W.T.M. Uilhoorn die zich ten doel stelt 
om de praktijk van advocaat uit te oefenen, dit in de ruimste zin van het woord. 
 

3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW 
aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Uilhoorn. 

 
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze 
waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een 
resultaatsverplichting. 

 
5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Uilhoorn is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

 
Indien geen uitkering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor 
Uilhoorn beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Advocatenkantoor Uilhoorn in verband 
met de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, 
tot een maximum van EUR 10.000,00. 

 
6. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Uilhoorn, indien dit redelijkerwijs 

mogelijk is, van te voren overleggen met haar opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van 
derden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor 
rekening van de opdrachtgever en wordt separaat door Advocatenkantoor Uilhoorn bij de 
opdrachtgever in rekening gebracht. 
 
De opdrachtgever stemt er mee in dat Advocatenkantoor Uilhoorn eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de 
opdrachtgever aanvaardt. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is 
Advocatenkantoor Uilhoorn niet aansprakelijk. 

 
7. Een uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet 

deugdelijk functioneren van door Advocatenkantoor Uilhoorn bij de uitvoering van de 
opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen 
uitgezonderd, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het 
onderscheppen van audio- en of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. 

 
8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt voor de opdracht aan Advocatenkantoor 

Uilhoorn een uurtarief, te vermeerderen met BTW, overeengekomen. 
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Kosten die Advocatenkantoor Uilhoorn namens de opdrachtgever aan derden voldoet, worden 
separaat in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Tot deze kosten horen onder andere 
griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. De opdrachtgever 
aanvaardt dat Advocatenkantoor Uilhoorn het uurtarief kan wijzigen. 

 
9. Advocatenkantoor Uilhoorn declareert in de regel maandelijks waarbij een betalingstermijn van 

14 dagen geldt. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend 
binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Indien de aard en/of de omvang van de 
werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is aan 
Advocatenkantoor Uilhoorn een voorschot voor verdere werkzaamheden verschuldigd. Dit 
voorschot zal met de slotdeclaratie worden verrekend. 

 
10. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, 

ongeacht of deze betrekking heeft op de onderhanden zaak, heeft Advocatenkantoor Uilhoorn 
het recht de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te beëindigen, onverminderd 
de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden declaraties te 
betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente. 

 
11. Advocatenkantoor Uilhoorn registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgevers. 

Bij voorbaat geeft de opdrachtgever toestemming om die informatie, die voor andere personen 
nuttig en/of noodzakelijk is, ter kennis van die anderen te brengen. 

 
In zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand geeft de opdrachtgever bij 
voorbaat toestemming om alle informatie die benodigd is voor het verkrijgen en behouden van 
een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor Rechtsbijstand te brengen. 

 
12. Advocatenkantoor Uilhoorn is op grond van geldende regelgeving ten aanzien van voorkoming 

van witwassen en financiering van terrorisme verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke 
situaties en transacties bij de desbetreffende autoriteiten te melden. In dat kader is 
Advocatenkantoor Uilhoorn verplicht een onderzoek naar de opdrachtgever uit te voeren welk 
onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Door 
Advocatenkantoor Uilhoorn een opdracht te geven bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend 
te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.  

 
13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Uilhoorn en op alle 

werkzaamheden van Advocatenkantoor Uilhoorn is Nederlands recht van toepassing.  
 

14. Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen 
Advocatenkantoor Uilhoorn en de opdrachtgever.  

 
15. Het met een opdracht gevormde dossier zal na sluiting van dat dossier gedurende zeven jaar 

worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. 
 

16. Verstrekt een opdrachtgever meerdere opdrachten of na een eerdere opdracht opnieuw een 
opdracht, dan behoeven deze algemene voorwaarden slechts éénmaal verstrekt te worden. 
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