
      Algemene Voorwaarden 

van 

ADVOCATENKANTOOR E.C.M.J. VAN KEMPEN BV 

Boxmeer 

 

 

artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot juridische 

dienstverlening met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor 

E.C.M.J. van Kempen BV (hierna: ’Van Kempen’), gevestigd en kantoorhoudend te Boxmeer, waarop 

Van Kempen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voorzover van deze voorwaarden 

niet door Van Kempen en haar contractuele wederpartij ('de cliënt') uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. 

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten 

 of vervolgopdrachten van de cliënt. 

 

3. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Van Kempen verbonden 

individuele advocaten en bestuurders van Van Kempen, alsmede iedere derde die, al dan niet in 

dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Van Kempen wordt ingeschakeld,  

alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van  

enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

 

artikel 2 Overeenkomst van opdracht 
 

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Van Kempen. Van 

Kempen kan daarbij uitsluitend worden vertegenwoordigd door aan het kantoor van Van Kempen 

verbonden advocaten. 

 

2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is op de 

overeenkomsten van opdracht met Van Kempen volledig uitgesloten, zodat de individuele advocaten 

alsmede degenen die voor Van Kempen werkzaam zijn of zijn geweest, niet persoonlijk gebonden of 

aansprakelijk zijn, ook als het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen 

zullen worden uitgevoerd. 

 

3. Uitsluitend Van Kempen beslist door welke advocaat of advocaten de verstrekte opdracht zal worden 

uitgevoerd. 

 

 

artikel 3         Aansprakelijkheid 

 

1. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de opdracht is beperkt 

tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van Kempen afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder 

deze verzekering toepasselijke eigen risico van Van Kempen. Indien om welke reden dan ook geen 

uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het 

bedrag van het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de 

gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum 
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van € 50.000,00. De cliënt is uitsluitend gerechtigd Van Kempen aan te spreken tot dit beperkte 

bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, jegens werknemers, 

ondergeschikten, individuele advocaten of bestuurders van Van Kempen, is volledig uitgesloten. Dit 

derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze 

bepaling toekomt. 

 

2. Van Kempen is niet aansprakelijk voor:  

i.) bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en  

   gederfde winst,  

ii.) schade die bij correcte uitvoering van de opdracht onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van  

   door de omstandigheden vereiste spoed,  

iii.) schade als gevolg van de onjuistheid van de door of namens de cliënt verstrekte gegevens, 

 iv.) eventuele tekortkomingen van door Van Kempen ingeschakelde derden. 

 

3. De cliënt vrijwaart Van Kempen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op enige 

wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de cliënt worden verricht. 

 

4.  Alle aanspraken jegens Van Kempen en/of de advocaten en ondergeschikten die voor haar werkzaam 

 zijn of zijn geweest, vervallen indien deze niet binnen twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit 

 de schade direct of indirect voortvloeit bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. 

 

5. Niet alleen Van Kempen, maar ook de individuele advocaten en ondergeschikten die voor Van 

 Kempen werkzaam zijn of zijn geweest en de bestuurders van Van Kempen, kunnen op artikel 3 van 

 deze algemene voorwaarden (‘aansprakelijkheid’) een beroep doen. 

 

              

artikel 4 Declaratie en betaling 
 

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt honorarium verschuldigd, vermeerderd met 

kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting, tenzij, zoals ingeval van dienstverlening op basis van 

toevoeging, anders geldt. 

 

2. Het honorarium wordt aan de hand van door Van Kempen gehanteerde tarieven naar tijd en aard van 

de verrichte werkzaamheden gespecificeerd en kan ingeval de uitvoering van de opdracht zich 

uitstrekt over een periode langer dan een maand tussentijds aan de cliënt worden gedeclareerd. 

 

3. De hoogte van de door Van Kempen gehanteerde tarieven aan de hand waarvan het honorarium wordt 

bepaald kan tussentijds door Van Kempen worden aangepast. Vanaf de datum waarop nieuwe tarieven 

gelden zal ook in lopende opdrachten vanaf die datum dat nieuwe tarief worden gedeclareerd. Van 

Kempen zal de cliënt tijdig over de aanpassing van de gehanteerde tarieven informeren. 

 

4. Van Kempen is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Ontvangen 

voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie. 
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5. Betaling van declaraties van Van Kempen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in 

verzuim en wordt hij vanaf dien vertragingsrente verschuldigd in hoogte overeenkomend met de 

geldende wettelijke (handels)rente, alsmede buitengerechtelijke invorderingskosten van 15 % over het 

openstaande bedrag met een minimum van € 250,00. Voor zover de cliënt niet handelde in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Van Kempen aanspraak op een bedrag gelijk aan de 

wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is 

bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, 

voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning 

binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de cliënt wordt 

voldaan.  

 

 

 artikel 5 Wwft / AVG 

 

1.  Van Kempen is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen 

 en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke 

 transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te 

 informeren. 

 

2.  Van Kempen is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 

 Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze 

 privacyverklaring, die te vinden is op www.vankempenadvocaten.nl/privacy-policy. 

 

 

artikel 6 Toepasselijk recht en klachtenregeling 
 

Op de rechtsverhouding tussen Van Kempen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alle 

geschillen die in deze verhouding mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de 

bevoegde rechter te Den Bosch. 

 

Van Kempen en de cliënt verbinden zich de overeenkomst van opdracht, alsmede aanvullende 

opdrachten of vervolgopdrachten, noch geheel, noch gedeeltelijk te zullen (laten) ontbinden op grond 

van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. 

  

Van Kempen heeft een interne klachtenregeling. Die is bedoeld voor gevallen waarin u een klacht hebt 

over bijvoorbeeld de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, de kwaliteit van 

dienstverlening of de hoogte van de declaratie. Deze klachtenregeling is te vinden op 

https://www.vankempenadvocaten.nl/klachtenregeling/. 

 

 

 

https://www.vankempenadvocaten.nl/klachtenregeling/

