Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Tak
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Advocatenkantoor Tak is de handelsnaam van de eenmanszaak mr. F.H. Tak, advocaat, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. Deze voorwaarden gelden voor de opdrachten die onder
de naam Advocatenkantoor Tak en/of de naam mr. F.H. Tak, advocaat, beide hierna te noemen
‘de advocaat’, worden aanvaard en uitgevoerd alsmede ten behoeve van (het bestuur van) de
Stichting Derdengelden mr. F.H. Tak;
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten welke aan de advocaat worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Toepassing van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk
uitgesloten;
3. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden, die door de
advocaat bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld;

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de advocaat een opdrachtbevestiging
wordt verstrekt. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever, hierna te noemen ‘de cliënt, aan de advocaat verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven;
2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De advocaat zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid
betrachten die van advocaten mag worden verwacht.
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door de advocaat met
uitdrukkelijke uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek;
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt;
derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;
Artikel 3 Inschakeling derden
1. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen derden worden ingeschakeld waarbij, onverminderd
het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht, zo nodig gegevens van de cliënt aan derden
ter beschikking kunnen worden gesteld;
2. De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk overleg plegen met de cliënt en
bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen;
3. De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de door hem ingeschakelde derden;
4. Indien de door de advocaat ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken is de advocaat gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens hem een aansprakelijkheidsbeperking van deze derden te aanvaarden;
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Door de advocaat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de
eisen welke worden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Een afschrift van de
polis van deze verzekering ligt ter inzage op het kantoor van de advocaat;
2. De aansprakelijkheid van de advocaat en zijn medewerkers voor schade is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met deze verzekering
draagt;
3. Indien en voor zover geen uitkering krachtens voormelde verzekering plaatsvindt is iedere
aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte
honorarium exclusief BTW dat door de advocaat in de zaak waarvoor aansprakelijk wordt
gesteld aan de cliënt in rekening is gebracht;
4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid vrijwaart cliënt de advocaat van aanspraken van
derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden welke de advocaat voor
de cliënt verricht of heeft verricht;

Artikel 5 Honorarium en verschotten
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium van de advocaat worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het met de cliënt
overeengekomen uurtarief en vermeerderd met de omzetbelasting. De advocaat behoudt zich
het recht voor, ook in lopende zaken, het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen met een nader door hem te bepalen percentage. Indien de wijziging een verhoging
inhoudt van meer dan 10% of een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming
van de opdracht is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
2. Aan de advocaat is een voorschot op het aan hem toekomende honorarium verschuldigd, welk
voorschot bij de einddeclaratie zal worden verrekend. Zolang de opdracht niet is voltooid zal
tussentijds worden gedeclareerd. Indien aan de cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet
tijdig worden voldaan is de advocaat gerechtigd het voorschot tussentijds te verrekenen;
3. Indien mogelijk zal de advocaat rechtsbijstand verlenen op basis van door de overheid
gefinancierde rechtsbijstand. De cliënt verklaart er mee bekend te zijn dat in het geval daarop
een beroep wordt gedaan en daartoe namens hem door de advocaat een toevoeging bij de
Raad voor Rechtsbijstand wordt aangevraagd, de Raad ter uitvoering van de haar opgedragen
taak zowel bij de gemeentelijke basisadministratie als bij de belastingdienst over hem en zijn
eventuele partner informatie zal opvragen;
4. Indien de cliënt in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp wordt de
door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage als voorschot aan de cliënt in
rekening gebracht.
5. In het geval de aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgewezen dan wel op enig
moment de toevoeging wordt ingetrokken, bijvoorbeeld omdat later komt vast te staan dat door
de cliënt onjuiste informatie is verstrekt, het inkomen de inkomensgrenzen overstijgt dan wel
door het resultaat van de zaak diens vermogen het heffingsvrij vermogen te boven gaat, is de
cliënt gehouden voor de reeds door de advocaat verrichte werkzaamheden alsnog een honorarium als genoemd in lid 1 te voldoen. In verband met de (her)beoordeling van zijn financiële
draagkracht stelt de cliënt de advocaat op de hoogte van wijzigingen in zijn inkomens- en
vermogenpositie. Indien cliënt dit nalaat zal hij zich aan na afloop van de zaak er niet op kunnen
beroepen dat hij voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking had kunnen
komen;
6. Kosten van derden, waaronder griffierecht, deurwaarderskosten, taxen en kosten van uittreksels, worden aan de cliënt doorberekend;
Artikel 6 Declaratie
1. Betaling van de declaratie, waaronder dient te worden begrepen een voorschotdeclaratie, dient
te geschieden binnen de daarop vermelde termijn en op de daarop aangegeven wijze;
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en
wordt het declaratiebedrag verhoogd met de wettelijke rente ex. artikel 6:119 BW dan wel, in
geval sprake is van een handelsovereenkomst, met de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a
BW. Voorts zijn in geval van incassowerkzaamheden door de cliënt buitengerechtelijke kosten
verschuldigd, welke zullen worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoedingen voor
buitengerechtelijke kosten en welke volgens dit Besluit tenminste € 40,- en ten hoogste € 6.775,zullen bedragen;
3. Indien en zolang een declaratie niet tijdig is voldaan, is de advocaat gerechtigd de overeen
gekomen werkzaamheden op te schorten nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is
gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor de door opschorting ontstane schade;
Artikel 7 Derdengelden
1. Gelden welke de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op een aparte
bankrekening voor het beheer van derdengelden ten name van de Stichting Derdengelden mr.
F.H. Tak;
2. De advocaat zal de ontvangen derdengelden zo spoedig mogelijk na ontvangst doen overmaken naar een door de cliënt aan te geven bankrekening;
3. Over de ten behoeve van de cliënt ontvangen derdengelden wordt geen rente vergoed. De ontvangen rente dient ter compensatie van de kosten van de administratie en het beheer van de
derdengelden;

Artikel 8 Bewaarplicht
1. Nadat de zaak is beëindigd zal het dossier gedurende een periode van zeven jaar worden
bewaard, waarna het de advocaat vrij staat dit te (laten) vernietigen;
2. De cliënt is na beëindiging van de zaak zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn rechten
door tijdige en herhaalde stuiting van een verjaringstermijn;
Artikel 9 Klachten
1. Indien de cliënt een klacht wenst in te dienen jegens de advocaat dient deze daarbij de kantoorklachtenregeling te volgen, welke is gepubliceerd op de website van het kantoor;
Artikel 10 Toepasselijk recht
1. De rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht;
2. Voor zover geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien niet middels de kantoorklachtenregeling kunnen worden opgelost zullen deze uitsluitend worden beslist door de bevoegde
rechter te Rotterdam.
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