
	

Algemene	Voorwaarden	Advocatenkantoor	Walet		

	

Artikel	1	-	Algemene	gegevens		

Mr.	R.	Walet	handelend	onder	de	naam	Advocatenkantoor	Walet	neemt	als	eenmanszaak	deel	
aan	 het	 rechtsverkeer	 en	 is	 als	 zodanig	 ingeschreven	 bij	 de	 Kamer	 van	 Koophandel	 (KvK	
nummer	 67348572),	 in	 deze	 algemene	 voorwaarden	 nader	 te	 noemen	 “Advocatenkantoor	
Walet”.	

	

Artikel	2	-	Toepasselijkheid	Algemene	Voorwaarden		

1. Deze	 algemene	 voorwaarden	 zijn	 van	 toepassing	 op	 alle	 werkzaamheden	 van	
Advocatenkantoor	Walet,	op	alle	opdrachten	van	opdrachtgever	aan	Advocatenkantoor	
Walet	en	op	alle	overeenkomsten	met	Advocatenkantoor	Walet,	tenzij	voorafgaand	aan	de	
totstandkoming	 van	 de	 overeenkomst	 van	 opdracht,	 uitdrukkelijk	 en	 ondubbelzinnig	
schriftelijk	 anders	 is	 overeengekomen.	 De	 algemene	 voorwaarden	 zijn	 eveneens	 van	
toepassing	op	aanvullende	en/of	vervolgopdrachten	van	de	opdrachtgever.	

2. De	 toepasselijkheid	 van	 algemene	 voorwaarden	 van	 opdrachtgever	 wordt	 door	
Advocatenkantoor	Walet	uitdrukkelijk	van	de	hand	gewezen.	

	

Artikel	3	-	Uitvoering	opdracht		

1. Advocatenkantoor	Walet	voldoet	aan	de	eisen	die	aan	een	advocatenkantoor	zijn	gesteld	
door	de	Nederlandse	Orde	van	Advocaten.	

2. Advocatenkantoor	 Walet	 werkt	 op	 basis	 van	 een	 overeenkomst	 van	 opdracht.	 Alle	
opdrachten	worden,	met	 terzijdestelling	 van	 de	 artikelen	 7:404	 BW	 en	 7:407	 lid	 2	 BW	
uitsluitend	aanvaard	en	verricht	door	Advocatenkantoor	Walet.	De	opdrachtgever	stemt	
er	mee	in,	dat	in	voorkomend	geval	de	werkzaamheden	worden	uitgevoerd	door	derden	in	
opdracht	van	Advocatenkantoor	Walet.	

3. Opdrachten	aan	Advocatenkantoor	Walet	leiden	tot	inspanningsverplichtingen	en	nimmer	
tot	resultaatsverplichtingen.	

4. Opdrachten	aan	Advocatenkantoor	Walet	kennen	geen	fatale	termijn,	tenzij	uitdrukkelijk	
anders	is	overeengekomen.	

5. Opdrachtgever	dient	voor	een	correcte	uitvoering	van	de	opdracht	alle	relevante	of	door	
Advocatenkantoor	 Walet	 gevraagde	 gegevens	 en	 informatie	 met	 betrekking	 tot	 die	
opdracht	te	verstrekken	aan	Advocatenkantoor	Walet.	



	

6. Opdrachtgever	 staat	 in	 voor	 de	 juistheid	 en	 volledigheid	 van	 de	 door	 hem	 of	 haar	
verstrekte	opdracht	en	informatie.	

7. Zowel	Advocatenkantoor	Walet	als	de	opdrachtgever	hebben	het	recht	op	ieder	moment	
de	overeenkomst	van	opdracht	tussentijds	te	beëindigen.	

8. Dossiers	 worden	 gedurende	 5	 jaar	 na	 de	 opdracht	 bewaard	 waarna	 deze	 worden	
vernietigd.	

	

Artikel	4	–	Geen	stichting	derdengelden	beschikbaar	

1. Advocatenkantoor	 Walet	 kan	 geen	 derdengelden	 ontvangen	 omdat	 hij	 geen	 stichting	
derdengelden	ter	beschikking	heeft.	

	

Artikel	5	–	Honorarium,	kosten	en	betalingen	

1. Voor	de	uitvoering	van	de	opdracht	is	de	opdrachtgever	aan	Advocatenkantoor	Walet	een	
honorarium	verschuldigd,	vermeerderd	met	verschotten	en	omzetbelasting	(BTW).	Tenzij	
tussen	partijen	nadrukkelijk	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	wordt	het	honorarium	
bepaald	aan	de	hand	van	de	bestede	tijd	en	het	voor	de	betreffende	opdracht	gehanteerde	
uurtarief.	 Per	 opdracht	 wordt	 met	 de	 opdrachtgever	 schriftelijk	 een	 uurtarief	
overeengekomen.	De	hoogte	van	het	uurtarief	zal	onder	meer	afhankelijk	zijn	van	de	aard,	
het	belang	en	de	spoedeisendheid	van	de	zaak.	Verschotten	zijn	bijkomende	kosten	die	
worden	gemaakt	voor	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	van	opdracht.	Daaronder	vallen	
o.a.	griffierecht,	deurwaarderskosten,	kosten	van	uittreksels,	vertalingen	en	deskundigen.	

2. De	betaling	van	de	declaraties	van	Advocatenkantoor	Walet	dient	te	geschieden	binnen	14	
dagen	na	de	datum	van	de	declaratie.	

3. Advocatenkantoor	Walet	 is	steeds	gerechtigd	om	van	de	opdrachtgever	de	betaling	van	
een	 voorschot	 te	 verlangen:	 deze	 moet	 per	 omgaande	 worden	 voldaan.	 Ontvangen	
voorschotten	 worden	 bij	 tussentijdse	 declaraties	 dan	 wel	 bij	 de	 einddeclaratie	 in	 de	
betreffende	zaak	verrekend.	

4. Een	opdracht	is	niet	eerder	aanvaard	dan	na	betaling	van	het	eerste	voorschot,	indien	een	
voorschot	is	vastgesteld.	

5. Wanneer	 de	 opdracht	 wordt	 uitgevoerd	 op	 basis	 van	 het	 wettelijke	 systeem	 van	
gefinancierde	rechtsbijstand	geldt	dat	het	voorschot	de	minimale	eigen	bijdrage	bedraagt,	
zoals	 deze	 jaarlijks	 steeds	 wordt	 vastgesteld	 door	 de	 Raad	 voor	 Rechtsbijstand,	 te	
vermeerderen	 met	 -	 indien	 van	 toepassing	 -	 het	 in	 de	 betreffende	 zaak	 te	 betalen	
griffierecht.	 Indien	 op	 grond	 van	 de	 afgegeven	 definitieve	 toevoegingsbeslissing	 een	
hogere	 eigen	 bijdrage	 wordt	 vastgesteld,	 dient	 de	 opdrachtgever	 het	 verschil	 nadien	
uiterlijk	binnen	14	dagen	na	de	definitieve	toevoegingsbeslissing	bij	te	betalen.	



	

6. Bij	gebreke	van	een	tijdige	betaling	is	de	opdrachtgever	–	zonder	dat	daarvoor	een	verdere	
aanmaning	 of	 ingebrekestelling	 nodig	 is	 –	 in	 verzuim	 en	 is	 de	 opdrachtgever	 vanaf	 dat	
moment	de	wettelijke	rente	verschuldigd	over	het	openstaande	bedrag.	

7. Indien	na	de	eerste	aanmaning	geen	volledige	betaling	volgt,	wordt	aanspraak	gemaakt	op	
vergoeding	van	buitengerechtelijke	kosten	welke	15%	van	de	hoofdsom	zullen	bedragen	
met	een	minimum	van	€	50,00.	

8. Indien	een	declaratie	van	Advocatenkantoor	Walet	niet	binnen	de	betalingstermijn	wordt	
voldaan	dan	is	Advocatenkantoor	Walet,	nadat	die	opdrachtgever	ervan	op	de	hoogte	is	
gesteld,	bevoegd	om	de	werkzaamheden	in	alle	lopende	zaken	van	de	opdrachtgever	op	te	
schorten	 en	 betaling	 van	 een	 voorschotnota	 te	 verlangen	 na	 betaling	 waarvan	 de	
werkzaamheden	 worden	 hervat,	 danwel	 is	 Advocatenkantoor	Walet	 bevoegd	 om	 haar	
werkzaamheden	te	beëindigen.	Advocatenkantoor	Walet	is	niet	aansprakelijk	voor	schade	
die	ontstaat	als	gevolg	van	deze	opschorting	of	beëindiging	van	de	werkzaamheden.	

9. Het	is	de	opdrachtgever	niet	toegestaan	om	een	betaling	aan	Advocatenkantoor	Walet	op	
te	schorten	of	te	verrekenen.	

	

Artikel	6	-	Gefinancierde	rechtsbijstand		

1. Advocatenkantoor	Walet	 behandelt	 ook	 zaken	 op	 basis	 van	 het	 wettelijk	 systeem	 van	
gefinancierde	 rechtsbijstand	 (zogenaamde	 toevoeging).	 Het	 recht	 op	 gefinancierde	
rechtsbijstand	houdt	in	dat	de	overheid	een	gedeelte	van	de	advocaatkosten	betaalt.	De	
opdrachtgever	 moet	 meestal	 een	 eigen	 bijdrage	 betalen	 waarvan	 de	 hoogte	 wordt	
vastgesteld	door	de	Raad	voor	Rechtsbijstand.	Griffierecht,	leges	en	verschotten,	alsmede	
kosten	 die	 niet	 voor	 vergoeding	 in	 aanmerking	 komen	 op	 grond	 van	 het	 systeem	 van	
gefinancierde	rechtsbijstand	komen	voor	eigen	rekening	van	de	opdrachtgever	en	worden	
apart	 doorbelast.	 Het	 recht	 op	 gefinancierde	 rechtsbijstand	 heeft	 geen	 invloed	 op	 een	
eventuele	 proceskostenveroordeling:	 deze	 komt	 volledig	 voor	 rekening	 van	 de	
opdrachtgever.	

2. Als	 de	 opdrachtgever	mogelijk	 in	 aanmerking	 komt	 voor	 gesubsidieerde	 rechtsbijstand	
verzorgt	 Advocatenkantoor	 Walet	 de	 aanvraag.	 Als	 de	 aanvraag	 voor	 gesubsidieerde	
rechtsbijstand	wordt	afgewezen	op	grond	van	de	inkomens-	en/of	vermogenssituatie	van	
de	opdrachtgever	geldt	het	uurtarief	dat	is	opgenomen	in	de	opdrachtbevestiging.	

3. Als	 de	 aanvraag	 voor	 gesubsidieerde	 rechtsbijstand	 op	 grond	 van	 het	 inkomen	 en/of	
vermogen	van	de	opdrachtgever	is	afgewezen	kan	deze	zelf	binnen	zes	weken	een	verzoek	
tot	peiljaarverlegging	indienen	bij	de	Raad	voor	Rechtsbijstand.	Advocatenkantoor	Walet	
verzorgt	dit	niet.	Het	formulier	peiljaarverlegging	is	te	vinden	op	rvr.org.	

4. De	 aan	 de	 opdrachtgever	 afgegeven	 toevoeging	 kan	 achteraf	 onder	 andere	 worden	
ingetrokken	op	grond	van	het	behaalde	resultaat.	In	het	geval	dat	de	toevoeging	door	de	
Raad	voor	Rechtsbijstand	wordt	ingetrokken,	wordt	het	volledige	honorarium	op	basis	van	
het	uurtarief	dat	is	opgenomen	in	de	opdrachtbevestiging	in	rekening	gebracht.	



	

	

Artikel	7	-	Aansprakelijkheid		

1. Iedere	 aansprakelijkheid	 van	 Advocatenkantoor	 Walet	 voor	 schade,	 kosten	 of	
vergoedingen	van	welke	aard	dan	ook	en	uit	welke	hoofde	ook	is	beperkt	tot	het	bedrag	
dat	in	het	desbetreffende	geval	uit	hoofde	van	de	door	Advocatenkantoor	Walet	gesloten	
beroepsaansprakelijkheidsverzekering	wordt	uitbetaald,	vermeerderd	met	het	bedrag	van	
het	eigen	risico	dat	volgens	de	polisvoorwaarden	niet	ten	laste	van	de	verzekeraar	komt.	
Een	kopie	van	de	huidige	polis	ligt	ter	inzage	na	voorafgaande	afspraak.	

2. Indien	 en	 voor	 zover	 om	 welke	 reden	 dan	 ook	 geen	 uitkering	 krachtens	 de	
beroepsaansprakelijkheidsverzekering	van	Advocatenkantoor	Walet	mocht	plaatsvinden,	
dan	 is	 iedere	 aansprakelijkheid	 van	 Advocatenkantoor	 Walet	 voor	 schade,	 kosten	 of	
anderszins	beperkt	tot	het	in	totaal	door	Advocatenkantoor	Walet	in	rekening	gebrachte	
honorarium	 in	 de	 desbetreffende	 zaak.	 In	 dat	 geval	 is	 iedere	 aansprakelijkheid	 voor	
gevolgschade,	winstderving,	verlies	en	gemiste	kansen	uitgesloten.	

3. De	 verstrekte	 opdrachten	 worden	 uitsluitend	 uitgevoerd	 ten	 behoeve	 van	 de	
opdrachtgever.	Derden	kunnen	aan	de	inhoud	van	werkzaamheden	van	Advocatenkantoor	
Walet	en/of	door	haar	verstrekte	adviezen	geen	rechten	ontlenen.	

4. Advocatenkantoor	 Walet	 neemt	 bij	 het	 inschakelen	 van	 niet	 tot	 haar	 organisatie	
behorende	derden	de	nodige	zorgvuldigheid	 in	acht.	Advocatenkantoor	Walet	zal	bij	de	
selectie	van	deze	derden	zoveel	als	mogelijk	overleggen	met	de	opdrachtgever,	behoudens	
in	 het	 geval	 van	 het	 inschakelen	 van	 een	 deurwaarder.	 Iedere	 aansprakelijkheid	 van	
Advocatenkantoor	Walet	voor	tekortkomingen	van	de	door	haar	ingeschakelde	derden	is	
uitgesloten.	Indien	de	ingeschakelde	derde	een	in	het	buitenland	gevestigde	partij	betreft,	
dan	geldt	de	opdrachtgever	als	opdrachtgever	van	deze	derde.	

5. Naast	Advocatenkantoor	Walet	kunnen	ook	derden	die	bij	een	opdracht	zijn	ingeschakeld	
(geweest),	een	beroep	doen	op	deze	algemene	voorwaarden.	

6. Advocatenkantoor	 Walet	 neemt	 bij	 de	 beveiliging	 van	 de	 gegevens	 van	 haar	
opdrachtgevers	 en	 derden	 alle	 zorg	 in	 acht	 die	 in	 redelijkheid	 van	 haar	 kan	 worden	
verwacht.	Advocatenkantoor	Walet	is	echter	niet	aansprakelijk	voor	verlies	van	gegevens	
of	 onbevoegde	 toegang	 tot	 gegevens	 die	 ontstaat	 ondanks	 de	 door	 Advocatenkantoor	
Walet	betrachtte	zorg.	

7. De	aansprakelijkheidsbeperkingen	in	deze	algemene	voorwaarden	gelden	ook	voor	het	niet	
deugdelijk	 functioneren	 van	 door	 Advocatenkantoor	 Walet	 bij	 de	 uitvoering	 van	 de	
overeenkomst	gebruikte	apparatuur,	software,	gegevens,	registers	of	andere	zaken,	geen	
uitgezonderd.	

8. De	opdrachtgever	vrijwaart	Advocatenkantoor	Walet	tegen	alle	aanspraken	van	derden,	
de	kosten	van	juridische	bijstand	daaronder	begrepen,	die	op	generlei	wijze	samenhangen	
met	de	werkzaamheden	die	voor	de	opdrachtgever	worden	verricht.	

	



	

	

Artikel	8	-	Klachten	-	en	geschillen		

1. Op	 iedere	 opdracht	 aan	 Advocatenkantoor	 Walet	 is	 de	 kantoorklachtenregeling	 van	
toepassing,	die	te	vinden	is	op	de	website	van	Advocatenkantoor	Walet.	

2. Voor	 zover	 de	 opdrachtgever	 vragen	 of	 klachten	 heeft	 over	 de	 dienstverlening	 van	
Advocatenkantoor	 Walet	 wordt	 de	 opdrachtgever	 verzocht	 deze	 eerst	 intern	 voor	 te	
leggen.	Mocht	in	dit	overleg	geen	oplossing	bereikt	worden	dan	kan	de	opdrachtgever	zich	
wenden	 tot	 de	 klachtenfunctionaris	 mr.	 R.A.	 Uhlenbusch	 van	 het	 kantoor	 Schellart	
advocaten	te	Utrecht	(Nieuwegracht	3,	3512	LB	Utrecht).	

	

Artikel	9	–	Overige	bepalingen		

1. De	rechtsverhouding	tussen	de	opdrachtgever	en	Advocatenkantoor	Walet	wordt	beheerst	
door	het	Nederlands	recht.	

2. Geschillen	 uit	 deze	 rechtsverhouding	 kunnen	 ter	 beslechting	 uitsluitend	 worden	
voorgelegd	aan	de	bevoegde	Nederlandse	rechter.	

3. Advocatenkantoor	 Walet	 is	 gerechtigd	 deze	 algemene	 voorwaarden	 te	 allen	 tijde	 te	
wijzigen.	

	

Aldus	opgesteld	te	Hoevelaken,	01-12-2016	

	


