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Algemene Voorwaarden Strong De Boer Advocaten B.V. 

1. Algemeen 

 

1.1 Strong De Boer Advocaten B.V., hierna te noemen: “Strong De Boer Advocaten”, is een besloten 

vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Strong De Boer Advocaten 

worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.  

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 

2. Opdracht 

 

2.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Strong De Boer Advocaten. Dit geldt 

ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon 

wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 

2.2 Opdrachten aan Strong De Boer Advocaten leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot 

resultaatsverplichtingen. 

2.3 Met Strong De Boer Advocaten in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden 

als richttermijnen, niet als fatale termijnen. 

2.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Strong De Boer 

Advocaten verstrekte informatie. 

 

3. Declaraties 

 

3.1 Strong De Boer Advocaten zendt opdrachtgever periodiek, in principe maandelijks, een declaratie voor 

honorarium en verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten en uittreksels), te vermeerderen met 

btw. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op dat moment geldende, uurtarief. 

Strong De Boer Advocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven tijdens de duur van de opdracht 

aan te passen. 

3.2 Alle (on)kosten, waaronder begrepen de reis-, verblijf- en parkeerkosten, van Strong De Boer Advocaten 

worden aan opdrachtgever doorberekend. Bij vervoer per auto bedragen de reiskosten € 0,30 per kilometer, 

te vermeerderen met btw. 

3.3 Strong De Boer Advocaten is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden 

en te maken (on)kosten, welke voorschotten tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend. 

3.4 Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting of verrekening, te zijn betaald. 

3.5 Als betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Strong De Boer 

Advocaten kan in dat geval aanspraak maken op wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten-

)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden 

forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag van de declaratie(s), dit met een minimum van € 150. 

3.6 Opdrachtgever zal op eerste verzoek ten genoegen van Strong De Boer Advocaten zekerheid verstrekken 

voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever jegens Strong De Boer Advocaten. 

3.7 Strong De Boer Advocaten heeft het recht haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten indien 

deze ondanks aanmaning in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie. 

3.8 Indien een ander dan opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening neemt of dient te nemen, 

blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.  

3.9 Opdrachtgever geeft Strong De Boer Advocaten door het verlenen van de opdracht(en) uitdrukkelijk 

toestemming om de door wederpartij(en) dan wel andere derde(n) bijgeschreven gelden op de bankrekening 

van Stichting Beheer Derdengelden Strong De Boer Advocaten (mede) aan te wenden voor betaling van 

en/of verrekening met honorarium en kosten. 

 

4. Aansprakelijkheid 

 

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Strong De Boer Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende 

geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van 

het in de polis genoemde eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van 

Strong De Boer Advocaten in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte 

honorarium. 

4.2 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na 
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het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder 

geval twee jaren na de datum van de laatste declaratie. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens 

opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Strong De 

Boer Advocaten aan opdrachtgever verleende dienst. 

 

4.3 Opdrachtgever vrijwaart Strong De Boer Advocaten voor aanspraken van derden die verband houden met 

de uitvoering van de opdracht. 

 

5. Inschakeling derden 

 

5.1  Strong De Boer Advocaten is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen 

namens en voor rekening van de opdrachtgever. Strong De Boer Advocaten wordt daarbij (geacht) door 

opdrachtgever gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens de 

opdrachtgever te aanvaarden. Strong De Boer Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 

deze derden. 

 

6. Klachten- en geschillen 

 

6.1 Strong De Boer Advocaten neemt deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. 

6.2 Alle geschillen betreffende (a) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht  door Strong De Boer 

Advocaten, (b) een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, 

het bedrag van € 10.000,- (inclusief eventueel verschuldigde btw) niet te boven gaat of zal gaan dan wel 

uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere en (c) de 

hoogte en/of de incasso van een of meer door Strong De Boer advocaten aan  opdrachtgever verzonden 

declaraties worden uitsluitend beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur ingevolge het Reglement 

Geschillencommissie Advocatuur. Een exemplaar van dit Reglement zal door Strong De Boer Advocaten 

desgevraagd kosteloos aan opdrachtgever worden verstrekt.  

6.3 Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend 

advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat 

wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever 

is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de 

Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil 

de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. 

6.4 Het bestuur van Strong De Boer Advocaten is het eerste aanspreekpunt voor een klacht van  opdrachtgever 

over de dienstverlening van Strong De Boer Advocaten. 

6.5 Wanneer Strong De Boer Advocaten er niet in slaagt eventuele klachten over haar dienstverlening met 

opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan opdrachtgever de klachten voorleggen aan de 

Geschillencommissie Advocatuur. Om door de Geschillencommissie ontvankelijk te worden verklaard in de 

klacht dient de klacht overeenkomstig artikel 6.4 eerst te worden ingediend bij het bestuur van Strong De 

Boer Advocaten en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of 

redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. 

6.6 De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd om van alle overige - niet onder 

artikel 6.2 genoemde - geschillen tussen Strong De Boer Advocaten en opdrachtgever kennis te nemen. 

 

7. Overig 

 

7.1 Op de rechtsverhouding tussen Strong De Boer Advocaten en opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. 

7.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- en/of vervolgopdrachten van 

opdrachtgever. 

7.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Strong De Boer 

Advocaten en opdrachtgever zijn vastgelegd. 

 

Strong De Boer Advocaten B.V., gevestigd te Breda. KvK: 59871733.  

 

 

 


