
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KORTENBACH VAN STEENSEL ADVOCATEN & BELASTINGKUNDIGEN B.V. (2018). 

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

"Kortenbach Van Steensel": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kortenbach Van Steensel Advocaten & Belastingkundigen B.V., gevestigd 

en kantoor houdende te Den Haag (Kamer van Koophandel-nummer: 27272617; BTW-nummer: NL8140.28.020.B01); 

"Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon, danwel haar rechtsopvolger, ten behoeve van wie, door of vanwege door Kortenbach Van Steensel diensten 

worden verricht. 

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, rechtshandelingen en activiteiten van Kortenbach Van Steensel, waaronder 

medebegrepen worden alle bij of voor haar werkzame advocaten en medewerkers, alsmede bestuurders en, in geval een bestuurder een rechtspersoon is, van 

haar bestuurders, alsmede op de tussen Kortenbach Van Steensel en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van 

de bij die overeenkomst(en) betrokken partijen en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.  

2. Met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), worden opdrachten aan één of meer individuele 

advocaten en/of andere medewerkers geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan Kortenbach van Steensel.  

3. Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voorzover nodig verwerpt 

Kortenbach Van Steensel hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen van deze algemene 

voorwaarden, door Kortenbach Van Steensel wanneer dan ook toegepast of toegestaan, dienen steeds als incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer 

in de plaats van deze algemene voorwaarden treden. Partijen kunnen tezamen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden overeenkomen. 

 

ARTIKEL 3 - BETALING  

1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met jaarlijks door Kortenbach 

Van Steensel vast te stellen uurtarieven. Onder gewerkte uren vallen ook reis- en wachttijden. Daarnaast is Kortenbach Van Steensel steeds gerechtigd aan de 

opdrachtgever een voorschot aan honorarium en verschotten in rekening te brengen. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.  

2. Indien Kortenbach Van Steensel een opdracht heeft aangenomen op basis van gefinancierde rechtsbijstand, en de toevoeging achteraf door de Raad voor 

Rechtsbijstand wordt ingetrokken, is opdrachtgever het volledige honorarium etc. cfr. artikel 3 lid 1 verschuldigd. Ter zake de door de Raad voor Rechtsbijstand 

vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van een toevoeging, dient de opdrachtgever zelf bezwaar en/of peiljaarverlegging bij de Raad 

voor Rechtsbijstand in te dienen. 

3. Tenzij anders vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het betreft hier een termijn als bedoeld in artikel 6:83a BW. 

4. De vordering van Kortenbach Van Steensel is terstond geheel opeisbaar waarbij het verzuim van de opdrachtgever meteen intreedt, indien:  

a. de opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen ex artikel 3 jo 284 Faillissementswet indient, in staat van 

faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt geplaatst; 

b. beslag op het geheel, danwel een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd;  

c. de opdrachtgever zijn bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, of op andere wijze voortzet.  

5. Schulden van de opdrachtgever - uit welke hoofde dan ook - aan Kortenbach Van Steensel zijn brengschulden. 

6. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij vanaf het moment van verzuim en voor zolang, een vertragingsrente verschuldigd 

van 1,0 % (zegge: één procent) per maand (een gedeelte van de maand als volle maand gerekend) over de nog openstaande hoofdsom. In dat geval is Kortenbach 

Van Steensel eveneens gerechtigd om haar werkzaamheden voor de opdrachtgever en afgifte van het dossier en/of stukken op te schorten, totdat de vordering 

wordt voldaan of voor de voldoening zekerheid is gesteld. 

7. Alle door Kortenbach Van Steensel redelijkerwijs te maken kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, komen voor rekening van de opdrachtgever 

en worden vastgesteld in overeenstemming met het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incasskosten van 27 maart 2012. Indien Kortenbach Van Steensel 

tevens genoodzaakt is andere kosten dan die omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW te maken, of de opdrachtgever in rechte te betrekken, dan is de opdrachtgever 

gehouden die eveneens gemaakte kosten integraal te voldoen. 

 

ARTIKEL 4 - ONTBINDING  

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting voortvloeiende uit enige met Kortenbach Van 

Steensel gesloten overeenkomst, dan wel komt te verkeren in een toestand als bedoeld in artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden, zal Kortenbach Van 

Steensel het recht hebben om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. 

 

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID  

1. Kortenbach Van Steensel (en haar advocaten) zijn overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het risico van 

beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De in de polis verzekerde bedragen voldoen in elk geval aan de overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde 

van Advocaten minimaal te verzekeren bedragen. Desgewenst verstrekt Kortenbach Van Steensel informatie over aard en omvang van het gedekte risico, 

respectievelijk van de verzekerde bedragen.  

2. Kortenbach van Steensel maakt gebruik van het model kantoorklachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze is te vinden op 

https://www.advocatenorde.nl/kantoorklachtenregeling. De termijn waarbinnen de opdrachtgever dient te klagen over een declaratie of een gebrek in de prestatie 

van Kortenbach Van Steensel, is drie maanden na het moment waarop hij daarmee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. 

3. Iedere aansprakelijkheid van Kortenbach Van Steensel is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de primaire polisvoorwaarden niet ten laste 

van de verzekeraar(s) is.  

4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verwijten jegens Kortenbach Van Steensel is beperkt tot één jaar. 

5. Indien en voor zover het vorige lid om welke reden dan ook onverbindend c.q. nietig wordt verklaard, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 

Euro 25.000,00 of - indien het door Kortenbach Van Steensel in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is - tot dat bedrag, met onder alle 

omstandigheden een maximum van Euro 50.000,00. 

6. Voor tekortkomingen of fouten van derden die bij de uitvoering worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder, is Kortenbach Van Steensel 

niet aansprakelijk. Kortenbach Van Steensel is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden (mede) namens de 

opdrachtgever te aanvaarden. 

 

ARTIKEL 6 - GESCHILLEN  

Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, dan wel naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn - ook die welke slechts door een van partijen als zodanig worden 

beschouwd - zullen in geval van een opdrachtgever-niet consument, bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag worden beslecht. Dit 

beding is een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 23 van EG Verordening 44/2001 van 22 december 2000 (Pb EG L12). 

  

ARTIKEL 7 - TOEPASSELIJK RECHT  

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op werkzaamheden, rechtshandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

https://www.advocatenorde.nl/kantoorklachtenregeling

