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ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWMAN ROOZEMOND & DE HAAN 

ADVOCATEN (30092014) 

 

bezoekadres: Biltstraat 182, 3572 BR Utrecht  

postadres: Postbus 13266, 3507 LG, Utrecht, tel: 030-2724500, fax: 030-2721585  

webadres: www.brdh.nl 

 

 

Algemeen 

1. Bouwman Roozemond & De Haan advocaten (hierna: br&dh advocaten) is een 

handelsnaam van de besloten vennootschap RdH Advocaten B.V. Deze besloten 

vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 

nummer 60403551 en met BTW-nummer: NL 805110501B01. br&dh advocaten 

omvat de bij haar werkzame advocaten en ondersteunend personeel. Alle bij br&dh 

advocaten werkzame advocaten zijn ingeschreven in Nederland bij de Nederlandse 

Orde van Advocaten. 

 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door of namens 

br&dh advocaten zijn aanvaard. Afwijkende afspraken zijn alleen geldig als deze 

schriftelijk aan u zijn bevestigd. Op al onze opdrachten is Nederlands recht van 

toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele 

aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 

 

3. Niet alleen br&dh advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van 

enige opdracht ten behoeve van u zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene 

Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en 

medewerkers van br&dh advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, 

indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van br&dh 

advocaten hebben verlaten. 

 

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd 

wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort 

van kracht.  

 

Uitvoering opdracht 

5. br&dh advocaten is vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. De 

werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat hiervoor een regeling 

geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke 

aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht 

hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten. br&dh advocaten is bevoegd om in 

het kader van de opdracht anderen (bijvoorbeeld een deurwaarder, deskundige et 

cetera) in te schakelen. Deze derden die zijn ingeschakeld om uitvoering te geven 

aan de opdrachten, kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen. 

br&dh advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In 

afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is br&dh advocaten gerechtigd 

een opdracht op te zeggen. 

 

6. Verstrekte opdrachten worden door br&dh advocaten uitsluitend uitgevoerd ten 

behoeve van u. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en 
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meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten 

uitvoering al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 

 

7. U wordt door ons op de hoogte gehouden van het verloop van de zaak. 

Belangrijke stukken, zoals processtukken, worden zoveel mogelijk eerst in concept 

aan u voorgelegd. In spoedeisende situaties is dit niet altijd mogelijk. Het is u niet 

toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van br&dh advocaten onze 

adviezen, contracten en processtukken te verveelvoudigen, openbaar te maken 

en/of te exploiteren. 

 

8. br&dh advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van u in ontvangst te 

nemen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden br&dh 

advocaten, alsmede betalingen ten behoeve van u door de Stichting Beheer 

Derdengelden br&dh advocaten in ontvangst te (laten) nemen. U wordt van de 

ontvangst van gelden op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden 

br&dh advocaten ten behoeve van u op de hoogte gesteld.  

 

9. Na afloop van de zaak wordt het dossier gedurende zeven jaar in het archief 

bewaard.  

 

Kosten 

10. Voor onze werkzaamheden wordt een uurtarief overeengekomen. Het uurtarief 

wordt verhoogd met 6% ongespecificeerde verschotten (kantoorkosten) en 21% 

BTW. De werkzaamheden worden gedeclareerd in eenheden van 6 minuten. Ook 

voor kortdurende telefonische contacten en korte brieven of e-mails wordt dus 

minimaal 6 minuten tijd geschreven. br&dh advocaten is bevoegd het uurtarief per 

1 januari van elk jaar aan te passen. 

 

11. Gespecificeerde verschotten zijn kosten die specificiek voor uw zaak worden 

gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges, e.d. Deze kosten worden 

aan u doorbelast.  

 

12. Declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden 

voldaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn bent u van rechtswege in verzuim 

(zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning). Als u in verzuim bent, zijn wij 

bevoegd om onze werkzaamheden in al uw lopende zaken op te schorten. Voorts 

bent u een rente verschuldigd van 4 % per maand over het openstaande bedrag. 

Tevens dient u in dat geval voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag 

overeenkomstig Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten te voldoen, 

onverminderd het recht van br&dh advocaten schadevergoeding te vorderen. 

 

13. Als u het niet eens bent met een declaratie, heeft u gedurende 30 dagen het 

recht om u hierover schriftelijk of per e-mail te beklagen. Als deze termijn 

ongebruikt is verstreken, wordt u geacht akkoord te zijn. U heeft in geen geval het 

recht uw betalingsplicht op te schorten. 

  

14. br&dh advocaten is steeds gerechtigd om betaling van een voorschot te 

verlangen, dat zal worden verrekend met de einddeclaratie of met tussentijdse 

declaraties. Voorts is br&dh advocaten gerechtigd tussentijds honorarium, 

kantoorkosten en verschotten en andere onkosten in rekening te brengen. 
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15. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, moet u dat direct aan ons 

kantoor én aan uw verzekeraar melden. Als u dat niet op tijd doet, kan de 

verzekeraar weigeren de gemaakte kosten te vergoeden. U blijft steeds 

aansprakelijk en eindverantwoordelijke voor de betaling van onze declaraties, dus 

ook als de verzekeraar weigert deze declaraties geheel of gedeeltelijk te betalen. 

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) 

16. Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de overheid een 

gedeelte van de advocaatkosten betaalt. U bent daarnaast (in veel gevallen) een 

eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de Raad 

voor Rechtsbijstand vastgesteld. Voor de verschuldigde eigen bijdrage ontvangt u 

een factuur van br&dh advocaten. Ook wordt in voorkomende gevallen aan u een 

korting op het griffierecht verleend en zijn een aantal ambtshandelingen van de 

deurwaarder gratis. Het verschuldigde griffierecht, de leges en andere verschotten 

worden aan u doorbelast. 

 

17. Als u vermoedelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, 

wordt de aanvraag daarvoor door br&dh advocaten verzorgt. Alle hiervoor 

noodzakelijke informatie dient u bij aanvang van de opdracht aan te leveren. Als de 

aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld vanwege uw inkomens- 

en/of vermogenssituatie, wordt afgewezen, geldt het uurtarief dat is opgenomen in 

de opdrachtbevestiging. 

 

18. Het kan zijn dat de aanvraag is afgewezen omdat men bij de beoordeling is 

uitgegaan van verouderde gegevens. Als bijvoorbeeld uw inkomen in het afgelopen 

jaar fors is gedaald, komt u mogelijk in aanmerking voor een peiljaarverlegging. 

Ons kantoor verzorgt dat niet voor u. Het verzoek moet u indienen binnen zes 

weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. Het formulier hiervoor 

kunt u vinden op www.rvr.org.  

 

19. Als aan u een toevoeging is afgegeven kan het gebeuren dat die achteraf wordt 

ingetrokken, bijvoorbeeld als een behoorlijk financieel resultaat wordt behaald. In 

die situatie zal aan u achteraf een declaratie worden toegestuurd op basis van het 

overeengekomen uurtarief. 

 

Proceskostenveroordeling 

20. In geval een procedure wordt gevoerd en u de procedure niet wint, dient u 

rekening te houden met een proceskostenveroordeling. De hoogte hiervan is mede 

afhankelijk van de omvang van de vordering(en) en het aantal proceshandelingen. 

Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand heeft hierop géén invloed: als de rechter 

u in de proceskosten veroordeelt, moet u die volledig betalen. 

 

Aansprakelijkheid 

21. br&dh advocaten heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die 

voldoet aan de regels die de Nederlandse Orde van Advocaten daarvoor stelt. De 

aansprakelijkheid van br&dh advocaten is beperkt tot het bedrag wat de 

verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien een aanspraak niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een 

bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht 

waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 10.000,-. Deze 

beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien die schade het gevolg is van 
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bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van br&dh advocaten. De 

aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval ten onrechte een opdracht 

geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. 

 

22. Als een door br&dh advocaten ingeschakelde derde (bijvoorbeeld een 

deurwaarder) fouten maakt, is br&dh advocaten voor deze fouten niet 

aansprakelijk. Als toch komt vast te staan dat br&dh advocaten aansprakelijk is, 

geldt hetgeen hierboven is vermeld over de aansprakelijkheidsverzekering. 

 

23. Elke aanspraak jegens br&dh advocaten vervalt na ommekomst van een 

periode van 2 maand na de dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend 

was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak 

baseert. 

 

Geschillen  

24. Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling, voor vragen en/of klachten 

over de dienstverlening van ons kantoor. De klachtenregeling is op te vragen via 

info@brdh.nl.  

 

Toepasselijk recht  

25. Op de rechtsverhouding tussen br&dh advocaten en haar opdrachtgevers is 

Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Midden-Nederland locatie 

Utrecht is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen. 


