A LG E M E N E VO O R WA A R D E N
van
Van Oostveen Familierecht
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verleend aan Van
Oostveen Familierecht.
1.2. Deze voorwaarden kunnen worden ingeroepen door alle personen betrokken bij de
uitvoering van de opdracht die werkzaam zijn binnen Van Oostveen Familierecht, in
dienstverband, zelfstandig of anderszins.
1.3. Deze voorwaarden kunnen worden ingeroepen door alle derden die door Van Oostveen
Familierecht bevoegd zijn ingeschakeld. Die bevoegdheid kan worden ontleend aan de
overeenkomst van opdracht en/of aan (nadere) toestemming van de opdrachtgever.
1.4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door opdrachtgever is hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Opdracht, opdrachtnemer en opdrachtgever
2.1. Van Oostveen Advocatuur is een advocatenkantoor bestaande uit de eenmanszaak van
mr. W.F. van Oostveen, die zelfstandig de prakIjk voert onder de naam Van Oostveen
Familierecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53224892
onder de naam Van Oostveen Advocatuur.
2.2. Opdrachten worden gesloten met mr. W.F. van Oostveen, opdrachtnemer, die de
schriNelijke opdracht ondertekent of met wie de afspraken over het uitvoeren van de
opdracht worden gemaakt. ArIkel 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten van
toepassing.
2.3. Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Van Oostveen Familierecht
opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
3. Uitvoering van de opdracht
3.1. Opdrachten worden uitgevoerd door opdrachtnemer zelf, behoudens het navolgende in
dit arIkel 3.
3.2. Opdrachtnemer kan werkzaamheden laten uitvoeren door advocaten en anderen
(bijvoorbeeld bij vakanIewaarneming) werkzaam binnen of buiten Van Oostveen
Familierecht, alIjd onder verantwoordelijkheid en toezicht van opdrachtnemer.

3.3. ArIkel 7:404 BW en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing.
3.4. Andere derden dan genoemd in 3.2 kan opdrachtnemer alleen inschakelen bij de
uitvoering van de werkzaamheden (i) als het gaat om deurwaarders en procesadvocaten
of (ii) na verkregen toestemming van opdrachtgever.
4.

Beperking van aansprakelijkheid, verval van vorderingsrechten, vrijwaring

4.1 De aansprakelijkheid voor tekortkoming en fouten bij het uitvoeren van de opdracht is
steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreﬀende geval wordt uitbetaald door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van Oostveen Familierecht, vermeerderd met
het toegepaste bedrag van het eigen risico. De maximale uitkering per gebeurtenis
bedraagt € 1.000.000,00.
4.2 Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit arIkel
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
door de opdrachtnemer aan opdrachtgever in de desbetreﬀende zaak, in het jaar van de
tekortkoming of fout, in rekening gebrachte bedrag exclusief verschoXen en
omzetbelasIng.
4.3 Werkzaamheden ingevolge de opdracht geschieden uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer en die overeenkomst bevat geen derdenbeding.
4.4 Van Oostveen Familierecht is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden
indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden
verhaald.
Van Oostveen Familierecht is gemachIgd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.4 Vorderingsrechten wegens tekortkoming of fout bij het uitvoeren van de opdracht
vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever (i) bekend is
geworden met de schade én (ii) ermee bekend moet worden geacht dat opdrachtnemer
mogelijk aansprakelijk is voor die schade.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en alle advocaten werkzaam bij Van Oostveen
Familierecht voor aanspraken van derden jegens deze, voor zover die aanspraken, indien
geldend gemaakt door opdrachtgever zelf, zouden zijn afgestuit op hiervoor in arIkel 4
genoemde beperkingen van aansprakelijkheid. De vrijwaring omvat ook de redelijke
kosten die opdrachtnemer of genoemde advocaten moeten maken om zich te verweren
tegen aanspraken waarvoor de vrijwaring geldt.

5.

DeclaraIes en betaling

5.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever declareren met tussenpozen zoals bepaald in de
overeenkomst van opdracht. Indien daartoe aanleiding bestaat volgens opdrachtnemer,
kan ook worden gedeclareerd in afwijking van die afspraak.
5.2 DeclaraIes dienen binnen 14 dagen te worden betaald, zonder aNrek, opschorIng of
verrekening door opdrachtgever. BlijN Ijdige betaling uit, dan is opdrachtnemer in
verzuim en heeN opdrachtnemer aanspraak op weXelijke rente dan wel weXelijke
handelsrente en vergoeding van incassokosten conform wet- en regelgeving.
5.3 Van Oostveen Familierecht is in geval van niet-Ijdige betaling als bedoeld in arIkel 5.2,
bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Van
Oostveen Familierecht is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg daarvan
ontstaat.
5.4 Van Oostveen Familierecht kan een voorschot verlangen op het honorarium en de
verschoXen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste declaraIe.

6.

Toepasselijk recht en geschillen

6.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt
beheerst door Nederlands recht. Van Oostveen Familierecht is deelnemer aan de
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van advocaten. De
geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Van Oostveen
Familierecht in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De
regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur.
6.2 Alle overige geschillen welke tussen parIjen mochten ontstaan, zullen worden
onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende
weXelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instanIe bevoegd de
rechter in het arrondissement van de vesIgingsplaats van Van Oostveen Familierecht.

