ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Van Drimmelen Advocatenkantoor is een eenmanszaak, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer : 56378416.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en
aanvullende vervolgopdrachten die aan Van Drimmelen Advocatenkantoor
worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien
of daarmee verband houden.
3. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Van Drimmelen
Advocatenkantoor, onder uitsluiting van het bepaalde in art 7:404 BW.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die
(rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken
zijn bij de dienstverlening door Van Drimmelen Advocatenkantoor.
5. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht
uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en
verklaart zich daarmee akkoord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
6. Met uitzondering van incassogeschillen is de klachten- en geschillenregeling
advocatuur van toepassing op de werkzaamheden van Van Drimmelen
Advocatenkantoor.
7. Iedere aansprakelijkheid van Van Drimmelen Advocatenkantoor is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van
de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden geen rechten ontlenen.
9. Van Drimmelen Advocatenkantoor zal bij het inschakelen van derden, indien
dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever en in
ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten.
Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.
10.Facturering van de verrichte werkzaamheden vindt maandelijks plaats, tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen of de aard en/of hoeveelheid van de
verrichte werkzaamheden met zich brengt dat hiervan wordt afgeweken.
Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij
gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de
wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

11. Van Drimmelen Advocatenkantoor is bij opschorting van de werkzaamheden
na het niet voldoen van de betaling binnen de termijn niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
12.Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen vindt facturering
plaats in overeenstemming met het uurtarief van de advocaat, te
vermeerderen met 5% kantoorkosten (onder meer telefoon-, fax- en portokosten). De kosten worden belast met 21% BTW. Overige kosten zoals
bijvoorbeeld vertaal – en reiskosten worden separaat aan de opdrachtgever in
rekening gebracht.
13.Werkzaamheden worden slechts verricht na het betalen van een voorschot.
14.Van Drimmelen Advocatenkantoor is indien noodzakelijk vrij om
vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
15.Van Drimmelen Advocatenkantoor verstrekt op aanvraag een clienttevredenheidsonderzoek-formulier.
16.Van Drimmelen Advocatenkantoor zal bij beëindiging van haar
werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever
afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post
retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor
gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende
regelingen vijf jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken
ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van
de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
17.Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met
onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging
tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn
verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die
redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.
18.De rechtsverhouding tussen Van Drimmelen Advocatenkantoor en haar
opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit
die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde rechter in Utrecht.

