
 

 

 

 

Algemene Voorwaarden 
 
 

Artikel 1 
1.1 Perquin Krommendijk Advocaten is een maatschap die wordt 

gedreven door Mw Mr G.O. Perquin en Mr. J.M. Krommendijk 
en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
69100780. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsverhoudingen tussen de maatschap Perquin Krommendijk 
Advocaten en degenen die van hun diensten als advocaat 
gebruik maken, hierna aangeduid als ‘de Cliënt’. De 
rechtsverhouding tussen Perquin Krommendijk Advocaten en 
de Cliënt wordt hierna aangeduid als ‘de Opdracht’. 

1.3 Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. Personen die Perquin 
Krommendijk Advocaten bij de uitvoering van de Opdracht 
heeft ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze 
voorwaarden. 

1.4 Perquin Krommendijk Advocaten is door de Cliënt gemachtigd 
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens 
de Cliënt te aanvaarden. Perquin Krommendijk Advocaten zal 
bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. 

 

Artikel 2 
2.1 Iedere aansprakelijkheid van Perquin Krommendijk Advocaten 

is beperkt tot  het bedrag dat in het betreffende geval uit 
hoofde van de door Perquin Krommendijk Advocaten 
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico 
volgens de polis. 

2.2 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Perquin 
Krommendijk Advocaten geen aanspraak op uitkering geeft, is 
iedere aansprakelijkheid van Perquin Krommendijk Advocaten 
beperkt tot twee maal het door Perquin Krommendijk 
Advocaten voor de Opdracht gedeclareerde honorarium, met 
een maximum van € 10.000,-. 

2.3 Perquin Krommendijk Advocaten aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hen 
ingeschakelde derden. Op eerste verzoek zal Perquin 
Krommendijk Advocaten eventuele rechten die zij jegens de 
betreffende derde(n) kan uitoefenen in verband met             door de 
derde(n) bij de Cliënt veroorzaakte schade aan de Cliënt 
overdragen. 

2.4 Indien er in verband met de Opdracht of anderszins schade 
wordt toegebracht aan zaken of personen, waarvoor Perquin 
Krommendijk Advocaten aansprakelijk is, dan wordt die 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het 
betreffende geval uit hoofde van de door Perquin Krommendijk 
Advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico 
volgens de polis. 

2.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een 
aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen twaalf 
maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze 
aanspraak betrekking heeft, een rechtsvordering aanhangig is 
gemaakt. 

 
Artikel 3 
3.1 Voor de uitvoering van de Opdracht is de Cliënt het 

honorarium, vermeerderd met verschotten, reis- en 
verblijfskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het 
honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, 
vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. 

3.3 Perquin Krommendijk Advocaten is gerechtigd van de Cliënt de 
betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 
voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. 

 
 
 
 
 
 

 

3.4 Betaling van declaraties dient zonder verrekening te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van 
deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is 
vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende 
wettelijke handelsrente. 

3.5 Voor de inspanningen van Perquin Krommendijk Advocaten, 
voor zover gericht op het innen van de declaratie nadat 
verzuim is ingetreden, is de Cliënt buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd die worden vastgesteld op 15% 
van de niet betaalde declaratie met een minimum van € 50,-. 

3.6 De door Perquin Krommendijk Advocaten van de Cliënt 
ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de 
verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, 
waarna het restant zal worden afgeboekt van de oudste 
openstaande declaratie, ongeacht de door de Cliënt vermelde 
bestemming van de                betaling. 

3.7 Indien één of meer declaraties niet binnen 14 dagen na 
factuurdatum zijn voldaan is Perquin Krommendijk Advocaten 
gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten. 
Indien Perquin Krommendijk Advocaten van dit 
opschortingsrecht gebruik maakt is hij niet aansprakelijk voor 
schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de 
uitvoering van de Opdracht. 

 

Artikel 4 
4.1 Zowel de Cliënt als Perquin Krommendijk Advocaten kan de 

Opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. 
De beëindiging van de Opdracht wordt schriftelijk bevestigd. 

4.2 Nadat een Opdracht is geëindigd worden alle in het dossier 
aanwezige van de Cliënt afkomstige stukken op verzoek van de 
Cliënt teruggegeven, waarna het overblijvende dossier wordt 
bewaard en in voorkomend geval zal worden vernietigd doch 
niet eerder dan na 7 jaar. 

 

Artikel 5 
5.1 Op de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen 

is Nederlands recht van toepassing. 
5.2 Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van een geschil 

over de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende 
verbintenissen kennis te nemen. 


