
 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Hooijer Advocatuur 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Hooijer Advocatuur is de handelsnaam voor mr H. Hooijer waarin zij voor eigen rekening, risico 

en verantwoording werkzaam is. Alle opdrachten worden uitsluitend met mr H. Hooijer, als 

opdrachtnemer, aangegaan. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hooijer 

Advocatuur (of door haar ingeschakelde hulppersonen en bij Hooijer Advocatuur werkzame 

medewerkers) als opdrachtnemer en cliënt (opdrachtgever).  

 

2. Overeenkomst van opdracht 

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Hooijer Advocatuur. Daarbij worden de art. 

7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.  

2.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat aan Hooijer Advocatuur verleende opdrachten onder haar 

verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, zo nodig met inschakeling van derden.  

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1 Bij het inschakelen van derden zal Hooijer Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht 

nemen. Iedere aansprakelijkheid van Hooijer Advocatuur voor tekortkomingen van deze derden is 

uitgesloten. 

3.2 Iedere aansprakelijkheid van Hooijer Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met 

het bedrag van het eigen risico.  

 

4. Declaratie 

4.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, 

kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. 

4.2 Het honorarium wordt eens per maand (tussentijds) in rekening gebracht, tenzij anders wordt 

overeengekomen. 

4.3 Kosten die derden aan Hooijer Advocatuur in rekening brengen (verschotten) worden ook 

tussentijds in rekening gebracht. 

4.4 Hooijer Advocatuur kan van opdrachtgever een voorschot verlangen, welk voorschot strekt tot 

zekerheid van de aan opdrachtgever in rekening te brengen kosten en honoraria. Een voorschot wordt 

verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. 

4.5 Het is Hooijer Advocatuur toegestaan de uitvoering van de opdracht niet eerder aan te vangen of 

voort te zetten dan het moment waarop de betaling van de (aanvullende) voorschotdeclaratie is 

ontvangen. 

 

5. Betaling 

5.1 Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij schriftelijk anders wordt 

overeengekomen. 

5.2 Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. 

5.3 Bij incassomaatregelen tegen de opdrachtgever komen alle kosten, zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever, conform het tarief als opgenomen in de Aanbevelingen 

Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten 

(Rapport voorwerk 11). 

 



 

 

 

 

5.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn, staat het Hooijer Advocatuur vrij om de overeengekomen 

werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten, totdat de openstaande declaraties met eventuele 

bijkomende rente/kosten zijn voldaan. 

 

6. Derdengelden 

Hooijer Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening. Derdengelden worden derhalve niet 

ontvangen. 

 

7. Geschillen 

De rechtsvervolging tussen Hooijer Advocatuur en opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands 

Recht. Geschillen zullen worden beslist door Geschillencommissie Advocatuur.  
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