
Algemene voorwaarden 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Onder de naam Jakobs Hiemstra Advocatuur oefent mevrouw mr. M. Jakobs-Hiemstra de 

advocatuur uit en verricht zij mediations als mediator.   

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Jakobs Hiemstra 

Advocatuur worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de 

rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.  Aanvaarding door Jakobs 

Hiemstra Advocatuur van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door 

deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de 

aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.   

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die 

direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Jakobs 

Hiemstra Advocatuur gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten Jakobs 

Hiemstra Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn. 

2. Opdracht 

2.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, 

Jakobs Hiemstra Advocatuur. De werking van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW wordt 

uitgesloten. 

 2.2 De uitvoering van verstrekte opdracht(en) door Jakobs Hiemstra Advocatuur geschiedt 

uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of aan de uitvoering 

van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen, behalve voor 

zover volgt uit artikel 1.3. 

3. Honorarium en verschotten 

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Jakobs Hiemstra Advocatuur omvatten 

uitsluitend honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Een algemene of procentuele 

kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. 

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald 

door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. 

3.3 Verschotten zijn de kosten die Jakobs Hiemstra Advocatuur specifiek ten behoeve van de 

opdrachtgever voldoet (zoals griffierecht en kosten ter zake van bijvoorbeeld deurwaarders, 

koeriersdiensten en het handelsregister). 

3.4 Jakobs Hiemstra Advocatuur heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te 

passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan twee weken na 

mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast. 



4. Voorschot 

4.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens 

met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de 

uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht 

verrekend met de laatste openstaande declaratie(s). 

5. Betaling 

5.1  De werkzaamheden van Jakobs Hiemstra Advocatuur worden - tenzij anders 

overeengekomen- maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn 

van 14 dagen.  De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.  

5.2 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever de 

wettelijke handelsrente verschuldigd. 

5.3 Indien een declaratie op voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Jakobs 

Hiemstra Advocatuur haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen 

daartoe op de hoogte is gesteld. Jakobs Hiemstra Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die 

ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.  

6. Aansprakelijkheid 

6.1 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Jakobs Hiemstra Advocatuur 

voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele 

tekortkomingen daarbij of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal 

worden uitgekeerd door de door Jakobs Hiemstra Advocatuur afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Jakobs 

Hiemstra Advocatuur dat op grond van de polisvoorwaarden van deze 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval van toepassing is. Desgevraagd 

worden over de door Jakobs Hiemstra Advocatuur afgesloten verzekering, inlichtingen verschaft.   

6.2  Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de verzekeraar uit hoofde 

van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de schadevergoedingsplicht voorvloeiende uit  

iedere mogelijke aansprakelijkheid van Jakobs Hiemstra Advocatuur, beperkt tot directe schade en 

tot een bedrag gelijk aan het  door Jakobs Hiemstra Advocatuur in verband met de betreffende 

opdracht in rekening gebrachte honorarium,  dat is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand 

aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 50.000,- 

(vijftigduizend euro). 

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding 

in elk geval indien Jakobs Hiemstra Advocatuur daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen 

zes maanden nadat de opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de 

gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit. 

7. Inschakeling van derden 

7.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (waaronder: 

andere advocaten, juristen, deurwaarders, notarissen, accountants, andere deskundigen) bij de 



uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover Jakobs Hiemstra Advocatuur dat voor een juiste 

uitvoering van de opdracht gewenst acht. De werkzaamheden of een deel ervan kunnen in een 

voorkomend geval worden uitgevoerd door deze derden. Deze personen zullen zorgvuldig door 

Jakobs Hiemstra Advocatuur worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever. 

7.2 Jakobs Hiemstra Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen 

van door haar ingeschakelde derden.  

7.3 Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen 

mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Jakobs Hiemstra verstrekte opdrachten houden 

tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzonderde 

contractsvoorwaarden namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval Jakobs Hiemstra 

Advocatuur deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractsvoorwaarden zal mogen 

tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde 

betreft. 

7.4  Eventuele onder-opdrachtnemers kunnen, naast Jakobs Hiemstra Advocatuur, een beroep 

doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor Jakobs Hiemstra Advocatuur 

gelden tevens voor hen gelden.     

8. Archivering 

8.1 Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond 

bewaard, waarna het Jakobs Hiemstra Advocatuur vrij staat het dossier te vernietigen. 

9. Derdengelden 

9.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer 

Derdengelden Jakobs Hiemstra Advocatuur, welke ten behoeve van Jakobs Hiemstra Advocatuur de 

voor advocaten verplichte derdengeldenrekening beheert. 

9.2 Jakobs Hiemstra Advocatuur sluit, mede namens de Stichting Beheer Derdengelden Jakobs 

Hiemstra Advocatuur, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband 

staat met, het door enige bank niet voldoen aan haar verplichtingen. 

9.3 Behoudens schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Jakobs Hiemstra Advocatuur en 

Stichting Beheer Derdengelden Jakobs Hiemstra Advocatuur  gerechtigd voor of van de 

opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van, 

hetgeen de opdrachtgever aan Jakobs Hiemstra Advocatuur verschuldigd is. 

10. Gegevens 

10.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen 

treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. 

10.2 De opdrachtgever verleent toestemming om bij Jakobs Hiemstra Advocatuur bekende 

cliëntgegevens , onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin 

van artikel 7.1. 

 



11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Jakobs 

Hiemstra Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 De rechter in het arrondissement Utrecht is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te 

nemen van enig geschil tussen Jakobs Hiemstra Advocatuur en de opdrachtgever en dit geschil/deze 

geschillen te beslechten. 

13. Overige bepalingen 

13.1 Jakobs Hiemstra Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee 

weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gebracht. 

 

  

  


