
 

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Advocatenkantoor Van Wessel 

Advocatenkantoor Van Wessel B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te Barendrecht en ingeschreven in 
het register van de Kamer Van Koophandel te Rotterdam onder nummer 81675941. Advocatenkantoor Van 
Wessel stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. 
  
Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Advocatenkantoor Van Wessel gegeven 
opdrachten, in welke vorm en van welke aard dan ook, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk 
anders is overeengekomen.  
2.2 Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Advocatenkantoor Van Wessel, en ook 
ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in 
verband enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten. 
2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Van Wessel, met 
terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW. 
  
Artikel 3. Opdracht 

3.1 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Advocatenkantoor Van Wessel te zijn verleend, d.w.z. dat 
de opdrachtgever ermee instemt dat Advocatenkantoor Van Wessel de opdracht onder haar verantwoordelijkheid 
laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaat en/of juridisch medewerkers.  
3.2 Een opdracht komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging daarvan. Ook nader overeengekomen 
wijzigingen zijn pas geldig indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
3.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan 
de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart 
Advocatenkantoor Van Wessel tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of 
verband houdende met door Advocatenkantoor Van Wessel ten behoeve van de opdrachtgever verrichte 
werkzaamheden. 
3.4 Advocatenkantoor Van Wessel is gerechtigd bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, wanneer 
Advocatenkantoor Van Wessel dat nuttig of noodzakelijk acht, niet tot haar organisatie behorende derden in te 
schakelen. 
3.5 Advocatenkantoor Van Wessel zal in het vorige lid bedoelde geval de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en 
bij het inschakelen van die derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever, behoudens voor 
zover het gaat om de inschakeling van procureurs c.q. deurwaarders. De aansprakelijkheid van 
Advocatenkantoor Van Wessel voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten. 
3.6 Advocatenkantoor Van Wessel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van 

tekortkomingen van deze derden. 

 
Artikel 4. Declaratie 

4.1 Facturering van de werkzaamheden vindt periodiek plaats overeenkomstig het uurtarief van de bij de 
uitvoering betrokken personen, zoals dat uurtarief geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden. 
4.2 Advocatenkantoor Van Wessel is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks aan te passen. 
4.3 Verschotten, zijnde de kosten die niet zijn verwerkt in de tarieven van Advocatenkantoor Van Wessel, 
waaronder (doch niet beperkt tot) procureurskosten, griffiekosten, kosten van opvragen uittreksels, koerierskosten 
en vertaalkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
4.4 Advocatenkantoor Van Wessel is gerechtigd om aan de opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen 
en zal eerst met de werkzaamheden aanvangen nadat het eerste voorschot is ontvangen, tenzij partijen 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4.5 Alle declaraties zullen worden verhoogd met 21% BTW. 
4.6 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de declaratie 
aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.  
4.7 Indien Advocatenkantoor Van Wessel ter behandeling van de zaak reiskosten moet maken geschiedt dit 
tegen een bedrag van € 0,35 per gereden kilometer. 
4.8 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het 
bepaalde in dit artikel slechts voor de verschotten en de eigen bijdrage c.q. kosten die op grond van de 
afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen. 
4.9 Indien een declaratie ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan, kan Advocatenkantoor Van Wessel 



haar werkzaamheden opschorten. Advocatenkantoor Van Wessel is niet aansprakelijk voor de schade die mocht 
ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.  
4.10 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever rente aan Advocatenkantoor Van 
Wessel verschuldigd. De rente bedraagt tien procent van het uitstaande bedrag (inclusief eventuele 
buitengerechtelijke kosten per jaar, dan wel het percentage van de (toepasselijke) wettelijke rente indien deze 
hoger is dan tien. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand beschouwd als een volle maand. 
4.10 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Van Wessel ook 
vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 en 3.5, 
in artikel 6:96 BW en in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Stb. 
2012, 141). 
4.11 Is de opdrachtgever een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt 
(“consument”), dan zijn buitengerechtelijke kosten slechts verschuldigd indien de opdrachtgever in verzuim is en 
schriftelijk is aangemaand tot betaling van de verschuldigde hoofdsom binnen twee weken. Deze kosten worden 
berekend aan de hand van het uitstaande bedrag op basis van de volgende staffel: over de eerste € 2.500 vijftien 
procent; over het meerdere tot € 5.000 tien procent; over het meerdere tot € 10.000 vijf procent; over het 
meerdere tot € 100.000 een procent; over het meerdere vanaf € 100.000 een half procent. Zij belopen minimaal  
€ 40 en maximaal € 6.775. 
4.12 In alle andere gevallen dan die in artikel 4.11 bedoeld, worden de buitengerechtelijke kosten berekend aan 
de hand van het uitstaande bedrag op basis van de volgende staffel: over de eerste € 5.000 vijftien procent; over 
het meerdere tot € 25.000 tien procent; over het meerdere tot € 50.000 vijf procent; over het meerdere tot            
€ 100.000 een procent; over het meerdere vanaf € 100.000 een half procent. Zij belopen minimaal € 150 en 
maximaal € 6.775. 
 
  
Artikel 5. Aansprakelijkheid 

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Wessel voor schade jegens de opdrachtgever is beperkt 
tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Van Wessel gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat 
volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 
5.2 Indien en voor zover in enig geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van 
Advocatenkantoor Van Wessel beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de 
schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Van Wessel is betaald.  
5.3 De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Van Wessel tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei 
wijze verband houden met de activiteiten ter uitvoering van de opdracht, met de weigering dergelijke activiteiten 
te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden, tenzij de aansprakelijkheid met opzet of door 
grove schuld is veroorzaakt. De vrijwaring heeft mede betrekking op de kosten die Advocatenkantoor Van Wessel 
moet maken om zich tegen de aansprakelijkheidstelling te verweren. 
5.4 Iedere aanspraak van de opdrachtgever verjaart of zo sprake is van een vervaltermijn, vervalt, door verloop 
van één jaar of van een kortere periode indien dat voortvloeit uit de wet. De verjaringstermijn of vervaltermijn 
begint op de dag volgend op die waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met het 
bestaan van zijn rechtsvordering. 
 
 Artikel 6. Vaststelling identiteit, melding ongebruikelijke transacties 
 
Advocatenkantoor Van Wessel zal de identiteit van opdrachtgever vaststellen en zal niet aanvangen met 
werkzaamheden als de identiteit van opdrachtgever niet bekend is. Advocatenkantoor Van Wessel is op grond 
van geldende regelgeving verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te 
melden. Door Advocatenkantoor Van Wessel een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend 
te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. 
 

Artikel 7. Overigens 

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Van Wessel is 
het Nederlands recht van toepassing. 
6.2 Klachten als bedoeld in de kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Van Wessel die na interne 
behandeling niet zijn opgelost zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Advocatuur. Door 
het aangaan van een overeenkomst met Advocatenkantoor Van Wessel aanvaardt de opdrachtgever de 
toepasselijkheid van de klachten-en geschillenregeling Advocatuur. 
 
 

 
 

 


