ALGEMENE VOORWAARDEN
ADVIESKANTOOR FAMILIERECHT 050 is een eenmanszaak waarin
mr G.P. Bisschop clienten van juridisch advies voorziet op het gebied van
personen- en familierecht
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-client: de partij die de opdracht geeft (de opdrachtgever)
-het kantoor: Advieskantoor Familierecht 050 (de opdrachtnemer)

Artikel 1
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan het kantoor of de
daarvoor werkzame personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan
of in verband daarmee.
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in
dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee
aansprakelijk is of kan zijn.
Artikel 3
Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door het kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In
afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de
(rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
Artikel 4
Het kantoor zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed
als mogelijk waarborgen.
Echter;
de cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van
het kantoor bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen het kantoor voor wie dat
nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
(ii) de cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.
Artikel 5
5.1-Alle aanbiedingen en offertes e.d. van het kantoor zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door
het kantoor worden herroepen.
5.2-Het kantoor kan niet aan haar aanbiedingen e.d. worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de desbetreffende aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat, ofwel een onderdeel per abuis niet in de aanbieding is
meegenomen.
5.3-Bij inschakeling van derden zal dat, voor zover mogelijk, vooraf worden overeengekomen. De
kosten daarvan voor Opdrachtgever worden inzichtelijk gemaakt
Artikel 6
Het kantoor kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van cliënten vast te
stellen en ongebruikelijke transacties van de cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten te
melden, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. Door het kantoor een opdracht te geven
bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.
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Artikel 7
Onder de dienstverlening van het kantoor valt onder meer:
- het verlenen van juridische diensten en uitvoeren van opdrachten;
- het zo nu en dan eventueel toesturen van een nieuwsbrief of andere (juridische) informatie of
informatie gerelateerd aan Advieskantoor Familierecht 050;
De opdracht van de cliënt aan het kantoor houdt mede de bevoegdheid in namens de cliënt
overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Het kantoor is
niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde
ter zake aan het kantoor verschuldigd is.
Artikel 8
8.1-Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun Overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
8.2-De client is bekend met de privacyverklaring van het Kantoor en daarmee met de wijze waarop het
kantoor de privacy van de client waarborgt.
8.3-Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat
verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet
worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken
bevatten die op de overeenkomst betrekking hebben, over en weer wordt aanvaard. Hetzelfde geldt
voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
8.4-Partijen beseffen zich dat internet per definitie onveilig is en dat gegevens beschadigd kunnen
worden, dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd en dat het in voorkomende
gevallen wellicht beter is om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Bij elektronische
communicatie speelt bovendien het risico van besmetting met een virus. Partijen dienen ieder hun
eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan,
jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken hoofde dan ook voor verlies, schade of
omissies die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet
Artikel 9
9.1-Tenzij anders bepaald in de offerte en aanbieding, is het honorarium van het kantoor niet
afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
9.2-Tenzij anders vermeld in de offerte en aanbieding zijn de door het kantoor genoemde tarieven
inclusief BTW.
9.3-Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand
van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door het kantoor
jaarlijks worden vastgesteld, onder meer aan de hand van de ervaring en deskundigheid van de
persoon die de opdracht uitvoert en de inflatiecijfers. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten
worden apart in rekening gebracht of vermeld op een declaratie.
Artikel 10
Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te
rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere
ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand
verschuldigd.
Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van 15%
van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.
Artikel 11
Het kantoor kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten
werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als het
voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt. Een ontvangen voorschot wordt
verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de
totale kosten.
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Artikel 12
Bij niet betaling van de (voorschot)declaraties door de client is het Kantoor gerechtigd haar
werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van
iedere aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade die daardoor mocht ontstaan
Artikel 13
13.1-Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval, binnen 14 dagen na
ontdekking te worden gemeld, doch in ieder geval binnen 60 dagen.
13.2-Indien de client tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. Hij/zij blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe
hij/zij het kantoor opdracht gegeven heeft.
13.3-Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van het kantoor daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de client.
13.4-In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens het kantoor en de door het kantoor bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, twee jaar.
Artikel 14
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van
het kantoor leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door het
kantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat volgens polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt tot maximaal
het bedrag zoals het bedrag beschreven in artikel 15.
Artikel 15
Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht
plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het
gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter altijd tot
een maximum van € 10.000,-.
Artikel 16
Onverminderd het bepaalde in artikel 13.4 van deze voorwaarden vervalt een vordering tot
schadevergoeding op het kantoor indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of
redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
Artikel 17
17.1-Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
17.2-de client is gehouden het kantoor te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan het
kantoor te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
17.3-De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van de client of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 18
18.1-Het kantoor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens client indien de
nakoming verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
18.2-Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop het kantoor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het kantoor niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Het kantoor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat het kantoor
haar verbintenis had moeten nakomen.
18.3-Het kantoor kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
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18.4-Indien het kantoor ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het kantoor
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.
Client is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst
Artikel 19
Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en het kantoor zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Groningen.

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring zoals te
vinden is op onze website.
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