
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

1. BIJ Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende te (3404 LB) IJsselstein aan de 

Edisonweg 17 C, is een kostenmaatschap van zelfstandig gevestigde advocaten, 

die zich ten doel stelt het uitoefenen van de rechtspraktijk in de meest ruime zin van 

het woord, meer in het bijzonder het beroep van advocaat en mediator.  De 

advocaten oefenen de praktijk uit voor eigen rekening en risico. BIJ Advocaten is 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73181889.   

2. Alle aan BIJ Advocaten verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) 

worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze 

algemene voorwaarden. Aanvaarding door BIJ Advocaten 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. 

3. BIJ Advocaten behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend 

geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere advocaten, juristen of mediators. 

Deze personen zullen zorgvuldig door BIJ Advocaten worden geselecteerd, zo 

mogelijk in overleg met de opdrachtgever.  

4. BIJ Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van 

door haar ingeschakelde derden. BIJ Advocaten is door de opdrachtgever 

gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te 

aanvaarden namens de opdrachtgever. Eventuele onder-opdrachtnemers kunnen, 

naast BIJ Advocaten, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de 

bepalingen die voor BIJ Advocaten gelden tevens voor hen gelden. 

5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BIJ Advocaten. De 

artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens BIJ 

Advocaten aanvaarde opdrachten. 

6. Iedere aansprakelijkheid van BIJ Advocaten voor schade, voortvloeiend uit of 

verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen 

daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd 

door de door BIJ Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 

vermeerderd met het eigen risico van BIJ Advocaten op grond van de 

polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  

7.    Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de schadevergoedingsplicht voorvloeiende 

uit aansprakelijkheid van BIJ Advocaten, beperkt tot het door BIJ Advocaten in 

verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een 

maximum van € 10.000,- (tienduizend euro).  

8. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de 

opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na 3 

jaar. 

9. BIJ Advocaten mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens 

van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder 

binnen de organisatie van BIJ Advocaten in verband met de behandeling van de 



 

opdracht en ten behoeve van relatiebeheer. Voor meer informatie over de 

verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacybeleid van BIJ 

Advocaten. Dit beleid is te vinden op www.bijadvocaten.nl. 

10. De opdrachtgever stemt ermee in dat BIJ Advocaten bij communicatie gebruik 

maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en 

diensten voor opslag van gegevens. BIJ Advocaten is niet aansprakelijk voor 

schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten. 

11. De uitvoering van verstrekte opdrachten door BIJ Advocaten geschiedt uitsluitend 

ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor 

de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen. 

12. Tenzij anders overeengekomen is de cliënt aan BIJ Advocaten honorarium 

verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren 

vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Betaling van de declaraties dient te 

geschieden binnen de aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de 

aangegeven termijn is ontvangen, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim en is BIJ Advocaten gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te 

brengen. 

13. BIJ Advocaten beschikt niet over een derdengeldrekening. Betalingen die zijn 

bestemd voor derden (cliënten en andere partijen), dienen rechtstreeks te worden 

voldaan en betaling kan niet plaatsvinden via de bankrekening van BIJ Advocaten. 

14. Op alle opdrachten is de kantoorklachtenregeling BIJ Advocaten van toepassing. 

Deze regeling is te vinden op www.bijadvocaten.nl. 

15.    Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en BIJ 

Advocaten zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen 

BIJ Advocaten en de opdrachtgever zullen in eerste aanleg worden beslecht door 

de bevoegde Nederlandse rechter. 
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