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Algemene voorwaarden Claassen Advocaten  

 

Artikel 1: Claassen Advocaten 

 Claassen Advocaten is (de handelsnaam van) het samenwerkingsverband van de zelfstandig werkende 

kantoren, de besloten vennootschap Claassen Advocaten BV (KvK nr. 68930003), Advocatenkantoor 

Weller (KvK nr.17273961), Advocatenkantoor Van der Kruis (KvK nr. 52643352) en Sieben Advocatuur 

(KvK nr. 62961020) die tot doel heeft het uitoefenen van de advocatuur.   

 

Artikel 2: De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en Claassen Advocaten 

gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- 

en/of vervolgopdrachten.  

 

2.2  Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.  

  

2.3  Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Claassen Advocaten, doch 

tevens voor alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook zijn betrokken 

bij de door Claassen Advocaten te verrichten dienstverlening.  

 

Artikel 3:  De overeenkomst 

3.1 Een opdracht komt tot stand met de besloten vennootschap Claassen Advocaten BV danwel met 

Advocatenkantoor Weller. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de 

opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon verbonden aan een van beide kantoren zal 

worden uitgevoerd.  

 

3.2 De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van 

artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of 

meer personen werkzaam bij de besloten vennootschap Claassen Advocaten BV een opdracht is gegeven, 

wordt uitgesloten.  

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid  

4.1 Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van zowel de besloten vennootschap Claassen Advocaten 

BV alsmede haar werknemers danwel Advocatenkantoor Weller, is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval op grond van de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering van Claassen Advocaten 

wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van 

deze aansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, 

gevestigd te Den Haag, daaraan stelt.  

 Indien, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de 

aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de 

declaratie(s) in de desbetreffende zaak. 

 

4.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 

kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.  
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Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever  

5.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Claassen Advocaten ten behoeve van hem 

verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te 

bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.  

 

5.2 De opdrachtgever vrijwaart Claassen Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te 

hebben geleden door of verband houdende met door Claassen Advocaten ten behoeve van de 

opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  

 

5.3 Betaling van declaraties van Claassen Advocaten dient zonder opschorting of verrekening te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd en 

zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening 

van de opdrachtgever.  De buitengerechtelijke kosten worden voor zakelijke opdrachtgevers gesteld op 

15% van de declaratie met een minimum van € 100,--. De buitengerechtelijke kosten voor consumenten 

worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK). 

  

Artikel 6: Opschorting werkzaamheden. 

 Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan Claassen Advocaten haar 

werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Claassen 

Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de 

werkzaamheden op deze grond. 

 

Artikel 7: Inschakeling derden  

7.1 Claassen Advocaten zal bij de selectie en het inschakelen van derden waar mogelijk en in redelijkheid 

aangewezen, tevoren met de opdrachtgever overleggen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht 

nemen. Claassen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behalve in geval 

van opzet of grove schuld van Claassen Advocaten.                                                        

 

7.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever 

beperken, verleent opdrachtgever aan Claassen Advocaten toestemming een dergelijke beperking mede 

namens hem te aanvaarden.    

 

Artikel 8: Honorarium en Verschotten. 

8.1 Het honorarium zal, behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand  

 van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Claassen Advocaten vastgestelde uurtarief, 

te vermeerderen met de BTW en wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. Claassen Advocaten 

heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief jaarlijks te wijzigen.  

 Claassen Advocaten is gerechtigd een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen, welk 

voorschot bij de einddeclaratie wordt verrekend.  

 

8.2 Verschotten zijn vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, kosten deurwaarder, reis- en 

verblijfskosten, taxatiekosten, etc; 
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Artikel 9:  Archivering. 

 Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken 

aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 7,5 jaren zal worden 

bewaard. Daarna heeft Claassen Advocaten het recht het dossier te vernietigen. 

 

Artikel 10: Diversen.   

10.1   Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten, de oud-vennoten van  

 Claassen Advocaten en voor de bij Claassen Advocaten werkzame personen, zulks met inbegrip van hun 

eventuele erfgenamen. 

 

10.2   Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Claassen Advocaten is Nederlands recht van  

 toepassing.  

 

10.3   Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar   

 Claassen Advocaten is gevestigd. Claassen Advocaten heeft ook het recht om het spelende geschil ter 

beoordeling voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.  

 

10.4   Indien een opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming danwel uitvoering van een  

 overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan kan 

de opdrachtgever gebruik maken van de interne klachtenregeling waarover Claassen Advocaten beschikt. 

Mocht de klacht via die weg niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan heeft de opdrachtgever 

de mogelijkheid een onafhankelijk oordeel daarover te vragen middels een verzoek ex art. 96 RV aan de 

Kantonrechter verbonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven. Tevens kan een 

opdrachtgever zich wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Oost-Brabant 

of een gewone procedure starten bij de civiele rechter. 

 

 

 


