
 

ALGEMENE VOORWAAREN ADVOCATENKANTOOR JETHOE 
 
 
 
Artikel 1: Toepassingsbereik 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de heer mr. R. Jethoe h.o.d.n. Advocatenkantoor 

Jethoe (hierna: Advocatenkantoor Jethoe), hieronder nadrukkelijk ook begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende 
opdracht. 

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van (1) een ieder die door Advocatenkantoor Jethoe wordt ingeschakeld en (2) een ieder voor 
wiens handelen of nalaten Advocatenkantoor Jethoe aansprakelijk is of kan zijn. 

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 
 

Artikel 2: Aansprakelijkheid 
2.1. Indien de opdrachtgever een mogelijke grond voor een valide aanspraak jegens Advocatenkantoor Jethoe heeft ontdekt of redelijkerwijs had 

behoren te ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld en, indien mogelijk, met stukken onderbouwd, het bestaan van de 
beweerdelijke aanspraak jegens Advocatenkantoor Jethoe schriftelijk mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het 
bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding jegens Advocatenkantoor Jethoe na een jaar na 
de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advocatenkantoor Jethoe aansprakelijk is. 

2.2. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Jethoe leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Jethoe 
wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het 
desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Jethoe komt. De inhoud en de voorwaarden van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de minimumeisen die de Nederlandse Orde van daaraan stellen. Op verzoek kan u een 
dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring worden toegezonden. 

2.3. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 2.2. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het in het desbetreffende kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 25.000,00. 

2.4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten 
ontlenen. 
 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever 
3.1. De opdrachtgever waart Advocatenkantoor Jethoe en haar hulppersonen vrij tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben 

geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Jethoe ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden 
alsmede tegen de kosten van Advocatenkantoor Jethoe in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen. 

3.2. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Jethoe dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na 
factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in 
verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van wettelijke rente, alsmede voor alle door Advocatenkantoor Jethoe in 
verband met de invordering gemaakte kosten. 
 

Artikel 4: Inschakeling van derden 
4.1. Advocatenkantoor Jethoe is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Advocatenkantoor 

Jethoe in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met 
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Jethoe is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens 
opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Jethoe. 

4.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat 
Advocatenkantoor Jethoe ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid 
inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 

Artikel 5:Honorarium 
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd 

met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting. Ten behoeve van de opdrachtgever door Advocatenkantoor Jethoe 
betaalde onkosten zullen separaat bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. In zaken die worden behandeld op basis van het 
wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die volgens dit systeem voor rekening 
van de opdrachtgever komen. 

5.2. Advocatenkantoor Jethoe is te allen tijde bevoegd om op basis van voorschotten te werken en haar werkzaamheden op te schorten als er 
geen voorschot voor handen is. 
 

Artikel 6: Divers 
6.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing 

zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 
6.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende 

opdracht de volledige overeenkomst tussen Advocatenkantoor Jethoe en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, 
regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. 

6.3. Advocatenkantoor Jethoe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard 
indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de 
gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 
 

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze 
7.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Jethoe is Nederlands recht van toepassing. 
7.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in een van de arrondissementen waar Advocatenkantoor Jethoe 

gevestigd is. Niettemin heeft Advocatenkantoor Jethoe het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats 
van de opdrachtgever. 

 
 
Advocatenkantoor Jethoe oefent zijn praktijk uit te Almere en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65330447. Deze algemene 
voorwaarden zijn geplaatst op de website van Advocatenkantoor Jethoe (www.advocatenkantoorjethoe.nl). 


