
Algemene voorwaarden DGRAdvocatenkantoor 
 
1. DGRAdvocatenkantoor is een eenmanszaak die voor eigen rekening gedreven wordt door 

mr. B.J. de Groot. 
 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende 

(vervolg)opdrachten van de opdrachtgever aan DGRAdvocatenkantoor. 
 
3. Alle opdrachten worden - met uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW – alleen 

aanvaard en uitgevoerd door DGRAdvocatenkantoor. Niettemin staat het 
DGRAdvocatenkantoor vrij om bij de aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen. De 
keuze van de door DGRAdvocatenkantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden 
in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. 
DGRAdvocatenkantoor heeft met verschillende advocaten een waarneemovereenkomst. 
Uitsluitend bij calamiteiten gelegen bij de advocaat en/of langdurige afwezigheid van de 
advocaat zal in overleg (met secretariaat) contact gezocht kunnen worden met een van de 
waarnemers. Al naar gelang het rechtsgebied zal dit mevrouw mr. M. van der Zouw of mevrouw 
mr. D. Klock, beiden gevestigd te Haarlem, zijn. DGRAdvocatenkantoor is niet aansprakelijk voor 
schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. DGRAdvocatenkantoor is gemachtigd 
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te 
aanvaarden. 

 
4. De aansprakelijkheid van DGRAdvocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend 

geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DGRAdvocatenkantoor wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in 
voorkomend geval voor rekening van DGRAdvocatenkantoor komt. De 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DGRAdvocatenkantoor wordt verzorgd door AON te 
1105 AG Amsterdam gevestigd aan de Paalbergweg 2-4. 

 
5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens 

DGRAdvocatenkantoor in verband met door DGRAdvocatenkantoor verrichte werkzaamheden 
vervallen op het moment dat 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. Ten aanzien van bezwaren tegen declaraties geldt in afwijking van 
het voorgaande een vervaltermijn van twee maanden. Deze termijn vangt aan vanaf het 
moment waarop de opdrachtgever volgens artikel 10 van deze voorwaarden jegens 
DGRAdvocatenkantoor in verzuim is. 

 
6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 
(vorderings)rechten ontlenen. 

 
7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door DGRAdvocatenkantoor voor hem verrichte 

werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens DGRAdvocatenkantoor 
gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de 
werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze 
algemene voorwaarden gebonden. 

 
8. De opdrachtgever vrijwaart DGRAdvocatenkantoor 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 DGRAdvocatenkantoor. 

 
9. Het honorarium zal worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met 

het toepasselijke tarief zoals dat door DGRAdvocatenkantoor met de cliënt is afgesproken tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. De hoogte van de tarieven van DGRAdvocatenkantoor 
wordt behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast. 
Daarnaast wordt ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per regulier post, 
kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en 
documentvervaardiging) 6 % van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen 
bedragen zijn exclusief BTW. 

 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde 
rechtshulp zullen slechts die kosten in rekening worden gebracht, die op grond van de 
afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. Dit betreft in ieder geval de 
eigen bijdrage op de toevoeging en (een pro rata deel van) de kosten derden. 

 
10. De declaraties van DGRAdvocatenkantoor dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij 

gebreke daarvan zal de opdrachtgever in verzuim verkeren en is hij aansprakelijk voor de kosten, 
die DGRAdvocatenkantoor, zowel in als buiten rechte, maakt ter inning van de vordering. Tevens 
is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de 
betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd. In geval een opdracht wordt verstrekt 
door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium 
en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan DGRAdvocatenkantoor 
verschuldigd zijn 
 

11. Op de rechtsverhouding tussen DGRAdvocatenkantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht 
van toepassing. 

 
12. De bevoegde rechter in Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen 

DGRAdvocatenkantoor en de opdrachtgever; indien DGRAdvocatenkantoor als eisende partij 
optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te 
maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter. 

 
13. DGRAdvocatenkantoor zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de 

van de deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone 
post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde 
dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te 
vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden 
onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd. 

 


