
 

 

Algemene voorwaarden Hofstra Advocatuur 

 

Artikel 1 

Hofstra Advocatuur is een eenmanszaak van mr. W.Y. Hofstra, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 51271192. 

 

Artikel 2 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, 

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hofstra Advocatuur, zulks onder de (uitsluitende) 

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens 

van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. 

 

Artikel 3 

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor de advocaten werkzaam bij 

Hofstra Advocatuur alsmede voor al degenen die in dienst zijn dan wel werkzaam zijn of 

werkzaam zijn geweest voor Hofstra Advocatuur. 

 

Artikel 4 

De aansprakelijkheid van Hofstra Advocatuur en van al degenen die voor de Hofstra Advocatuur 

werkzaam zijn en werkzaam zijn geweest, is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-

verzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de 

desbetreffende polis. 

 

Artikel 5 

Hofstra Advocatuur zal bij het inschakelen van de niet tot haar organisatie behorende derden 

steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hofstra Advocatuur is voor eventuele 

tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is 

uitgesloten. 

 

 



 

 

Artikel 6 

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Hofstra Advocatuur aansprakelijk is 

voor fouten van de door haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van 

de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en 

bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. 

 

Artikel 7 

Voor het geval, om welke reden dan ook, Artikel 3 geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt te zijn 

of conform de verzekeringspolis geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt 

tot tweemaal het door Hofstra Advocatuur bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium 

exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten 

beroepsaansprakelijksverzekering. 

 

Artikel 8 

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal 

gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Hofstra Advocatuur vast te stellen 

uurtarief. Hofstra Advocatuur is gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen. Een 

betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. 

 

 

Artikel 9 

Door Hofstra Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in 

rekening worden gebracht.  

 

Artikel 10 

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht 

met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag der declaratie. Het 

honorarium geldend bij een abonnement of strippenkaarttarief is bij vooruitbetaling 

verschuldigd. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen recht ontlenen.  

 



 

 

Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is opdrachtgever in verzuim en over het 

declaratiebedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van het 

verstrijken van de gestelde betalingstermijn, alsmede incassokosten, zulks met een minimum van 

€ 40,--. 

 

Artikel 11 

Bij niet of niet tijdige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is Hofstra 

Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, in welk geval de advocaat niet 

aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de 

werkzaamheden.  

 

Artikel 12 

Gelden welke ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk 

direct aan de opdrachtgever overgemaakt.  

 

Artikel 13 

Hofstra Advocatuur archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de sluitingsdatum. Daarna 

heeft Hofstra Advocatuur het recht het dossier te vernietigen.  

 

Artikel 14 

In geval van een klacht over de dienstverlening door een bij Hofstra Advocatuur aangesloten 

advocaat kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. 

 

Artikel 15 

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Hofstra Advocatuur is Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 

rechtbank Midden-Nederland. 

 

Hilversum, april 2016 

 


