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ALGEMENE VOORWAARDEN KJB ADVOCATEN 
 

KJB Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Mr. P. 

van den Berg Advocaten B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30133664.  

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Alle werkzaamheden door KJB Advocaten en door 

haar ingeschakelde derden worden verricht op grond van 

een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en 

KJB Advocaten. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

iedere opdracht die aan KJB Advocaten wordt verstrekt, 

alsmede op alle werkzaamheden verricht of te verrichten 

door of namens KJB Advocaten en op alle 

rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband 

daarmee. 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten 

behoeve van een ieder die voor of ten behoeve van KJB 

Advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is, 

alsmede ten behoeve van de (al dan niet middellijke) 

aandeelhouders en bestuurders. Hetzelfde geldt voor 

opvolgers onder algemene titel van deze (rechts)personen. 

Alle hiervoor genoemde (rechts)personen kunnen zich op 

deze algemene voorwaarden beroepen. 

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 2. Opdracht 

2.1 Alle overeenkomsten van opdracht komen uitsluitend 

tot stand met KJB Advocaten, ook indien het de 

uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van 

Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde aan 

KJB Advocaten verbonden persoon wordt uitgevoerd.  

2.2 KJB Advocaten is vrij te bepalen welke advocaat de 

werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk met Opdrachtgever anders is overeengekomen. 

2.3 In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van 

het Burgerlijk Wetboek zijn de (al dan niet middellijke) 

aandeelhouders en bestuurders van KJB Advocaten, 

alsmede degenen die voor of ten behoeve van KJB 

Advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn 

niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ongeacht of de 

opdracht is verleend met het oog op een bepaalde 

persoon. De aansprakelijkheid van de hiervoor genoemde 

(rechts)personen wordt uitgesloten. Opdrachtgever kan in 

geval van aansprakelijkheid uitsluitend KJB Advocaten 

aanspreken.  

 

Artikel 3. Inschakeling derden 

3.1 KJB Advocaten is gerechtigd om namens en voor 

rekening van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de 

opdracht derden in te schakelen. 

3.2 Bij het inschakelen van derden zal KJB Advocaten de 

nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  

3.3 Aan de inschakeling van derden zijn kosten verbonden 

die voor rekening van Opdrachtgever komen. Inschakeling 

van derden vindt zoveel als mogelijk plaats na overleg met 

Opdrachtgever.  

3.4 KJB Advocaten is bevoegd om eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens 

Opdrachtgever te aanvaarden. 

 

 

Artikel 4. Honorarium, kantoorkosten en verschotten 

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is 

Opdrachtgever voor de door KJB Advocaten verrichte 

werkzaamheden een honorarium verschuldigd dat wordt 

berekend door vermenigvuldiging van het aantal bestede 

uren (in tijdseenheden van vijf minuten) met het 

overeengekomen of voor de behandelaar toepasselijke 

uurtarief en vermeerderd met 5% kantoorkosten. 

4.2 De tarieven en kosten worden met Opdrachtgever voor 

aanvang van de werkzaamheden besproken, tenzij 

Opdrachtgever een vaste cliënt van KJB Advocaten is. 

4.3 KJB Advocaten is gerechtigd de door haar 

gehanteerde uurtarieven aan te passen. Een eventueel 

vast overeengekomen uurtarief kan jaarlijks worden 

geïndexeerd. KJB zal Opdrachtgever van een aanpassing 

of indexering van het uurtarief vooraf op de hoogte stellen.  

4.4 Naast het honorarium is Opdrachtgever aan KJB 

Advocaten verschuldigd eventuele verschotten die ten 

behoeve van Opdrachtgever door KJB Advocaten zijn 

betaald aan derden, waaronder deurwaarderskosten, 

griffierechten, deskundigenkosten, vertaalkosten, 

portokosten en kosten van uittreksels uit de Kamer van 

Koophandel en het Kadaster. Eventuele verschotten 

worden door middel van declaraties van KJB Advocaten 

doorbelast aan Opdrachtgever.  

4.5 De werkzaamheden worden periodiek naar eigen 

inzicht van KJB Advocaten gedeclareerd.  

4.6 Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met 

de daarover verschuldigde omzetbelasting. 

4.7 Op ieder moment kan een voorschot worden gevraagd 

voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. 

Werkzaamheden kunnen voor rekening en risico van 

Opdrachtgever worden opgeschort wanneer geen 

voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.  

 

Artikel 5. Betaling 

5.1 Betaling van declaraties van KJB Advocaten dient 

plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.  

5.2 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is KJB 

Advocaten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of 

kennisgeving de wettelijke rente in rekening te brengen.  

5.3 Alle kosten – zowel in als buiten rechte – die KJB 

Advocaten moet maken in verband met de incasso van 

haar vorderingen, komen voor rekening van 

Opdrachtgever.  

 

Artikel 6. Derdengelden 

6.1 KJB Advocaten en de aan haar verbonden Stichting 

Beheer Derdengelden KJB Advocaten kunnen in het kader 

van de uitvoering van opdrachten gelden van 

Opdrachtgever of van derden onder zich houden. KJB 

Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden KJB 

Advocaten zullen deze gelden storten bij een door 

Stichting Beheer Derdengelden KJB Advocaten gekozen 

bank.  
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6.2 KJB Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden 

KJB Advocaten zijn niet aansprakelijk indien voornoemde 

bank haar verplichtingen niet mocht nakomen. 

6.3 Tenzij een afwijkende schriftelijke afspraak ter zake 

wordt gemaakt, zijn KJB Advocaten en Stichting Beheer 

Derdengelden KJB Advocaten niet verplicht om aan 

Opdrachtgever over de ontvangen derdengelden rente te 

vergoeden. 

 

Artikel 7. Ter beschikkingstelling van informatie door 

opdrachtgever 

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en 

bescheiden, die KJB Advocaten naar haar oordeel nodig 

heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig 

en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter 

beschikking te stellen.  

7.2 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht 

voortvloeiende aanvullende kosten en honorarium, 

ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter 

beschikking stellen van de verlangde gegevens en 

bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

7.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid 

en betrouwbaarheid van de aan KJB Advocaten ter 

beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover 

uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

7.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, 

worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan 

Opdrachtgever geretourneerd.  

 

Artikel 8. Beëindiging opdracht 

Zowel KJB Advocaten als Opdrachtgever hebben het recht 

de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang 

tussentijds te beëindigen. In geval van beëindiging zullen 

KJB Advocaten en Opdrachtgever in goed onderling 

overleg voor de behoorlijke afwikkeling van de 

overeenkomst van opdracht zorgdragen. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 KJB Advocaten heeft een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij 

Allianz die voldoet aan de Verordening op de advocatuur 

van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste 

verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis met 

de daarbij behorende voorwaarden van verzekering 

toegezonden. 

9.2 Iedere aansprakelijkheid van KJB Advocaten en van 

de aan haar verbonden natuurlijke personen en 

rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag 

dat in het desbetreffende geval op grond van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KJB Advocaten 

wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke 

eigen risico. 

9.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen 

uitkering krachtens voornoemde verzekering plaatsvindt, is 

iedere aansprakelijkheid van KJB Advocaten beperkt tot 

het door KJB Advocaten voor die betreffende opdracht 

gedeclareerde honorarium (exclusief kantoorkosten en 

omzetbelasting), met een maximum van € 25.000,-.   

9.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het 

Burgerlijk Wetboek, vervallen vorderingen tot 

schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar nadat 

Opdrachtgever met de schade en de mogelijke 

aansprakelijkheid van KJB Advocaten voor die schade 

bekend is geworden, bij de bevoegde rechter aanhangig 

zijn gemaakt.  

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid derden 

10.1 KJB Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele 

tekortkomingen van derden die in opdracht van KJB 

Advocaten werkzaamheden hebben uitgevoerd. Deze 

uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het niet 

deugdelijk functioneren van door KJB Advocaten bij de 

uitvoering van de werkzaamheden gebruikte apparatuur, 

software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, 

geen enkele uitgezonderd. 

10.2 Mocht in rechte worden vastgesteld dat KJB 

Advocaten in weerwil van artikel 10.1 van deze algemene 

voorwaarden toch aansprakelijk is, dan geldt de beperking 

van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 9 van 

deze algemene voorwaarden.   

 

Artikel 11. Klachtenregeling 

Op iedere overeenkomst van opdracht tussen 

Opdrachtgever en KJB Advocaten is de 

kantoorklachtenregeling van KJB Advocaten van 

toepassing. Deze klachtenregeling is te raadplegen op 

onze website www.kjbadvocaten.nl.  

 

Artikel 12. Privacybeleid 

Op de verwerking van (persoons)gegevens van 

Opdrachtgever is het privacybeleid van KJB Advocaten 

van toepassing. Dit privacybeleid is te raadplegen op onze 

website www.kjbadvocaten.nl.  

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze 

13.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en 

KJB Advocaten is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen 

Opdrachtgever en KJB Advocaten voortvloeien, kunnen 

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 

Nederlandse rechter te Utrecht. 

 

Artikel 14. Archivering 

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 

jaar digitaal worden bewaard. Daarna wordt het dossier 

vernietigd.  

 

Artikel 15. Taal 

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en 

Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over de 

inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal 

uitsluitend de Nederlandse tekst bindend zijn. 


