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Algemene voorwaarden
 

1. “Haverkate Juristen” is de handelsnaam van de besloten vennootschap Haverkate Juristen B.V. 

Deze vennootschap stelt zich ten doel om de praktijk van jurist uit te oefenen, een en ander in de 

meest ruime zin des woords en zoals vastgelegd in de doelomschrijving in de statuten van deze 

vennootschap. Bij die uitoefening kan Haverkate Juristen zich laten bijstaan door personen, die door 

haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of nieuwe 

vervolgopdrachten die aan Haverkate Juristen worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die 

daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen 

ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn 

bij de dienstverlening door Haverkate Juristen. 

3. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Haverkate Juristen. Dit 

geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde 

persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt 

uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Haverkate Juristen en haar bestuurders en degenen die 

voor Haverkate Juristen werkzaam zijn tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van 

rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die 

voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 

4. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Haverkate Juristen uit hoofde van 

beroepsaansprakelijkheid vervalt door het enkele verloop van 3 (drie) jaar na het moment waarop de 

opdrachtgever kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gestelde schadeveroorzakende aanspraak 

of omstandigheid. 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien 

niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend 

waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter 

aanhangig is gemaakt. 

6. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een 

opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. 

Haverkate Juristen gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van 

een opdrachtgever de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede 

namens die opdrachtgever te aanvaarden. 



Haverkate Juristen  |  Lindevoort 16, 7157 AL Rekken  |  +31 88 6900 000  |  administratie@haverkatejuristen.nl

7. Door Haverkate Juristen in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de 

opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. Overleg met 

de opdrachtgever wordt niet gevoerd over de inschakeling van deurwaarders, koeriers en (beëdigd) 

vertalers. Haverkate Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het 

inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

8. Niet slechts Haverkate Juristen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van 

een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien 

zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Haverkate Juristen hebben verlaten. 

De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de 

bestuurder(s) van de in Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde besloten vennootschap. 

9. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Haverkate Juristen het honorarium voor 

de door haar verrichtte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren 

vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met BTW. Het aantal gewerkte 

uren dat door Haverkate Juristen aan een opdracht wordt besteed en door opdrachtgever aan 

Haverkate Juristen is verschuldigd, wordt geschreven en gespecificeerd. 

10. Door Haverkate Juristen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen naast het 

honorarium in rekening worden gebracht. 

11. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de opdrachtgever 

in rekening gebracht. Voorts worden kosten, voorzover nog niet eerder in rekening gebracht, bij de 

afwikkeling van de betreffende zaak gefactureerd. Tenzij anders op de declaratie is vermeld, bedraagt 

de betalingstermijn 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige 

betaling is Haverkate Juristen gerechtigd de wettelijke- of handelsrente en buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening te brengen vanaf de eerste dag van het verzuim dat na ommekomst 

van voornoemde betalingstermijn intreedt zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of 

sommatie is vereist. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het declaratiebedrag 

met een minimum van € 100,00. Indien een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, de voor de 

opdrachtgever te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de opdrachtgever 

volledig voor die debiteur verantwoordelijk. Haverkate Juristen is steeds bevoegd zekerheid te 

verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten en zonder deze 

zekerheid haar werkzaamheden op te schorten. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de 

betalingstermijn wordt voldaan kan Haverkate Juristen haar werkzaamheden opschorten, nadat de 

opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Haverkate Juristen is niet aansprakelijk voor schade 

die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 
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12. Opdrachtgevers verklaren zich op voorhand en zonder enig voorbehoud akkoord met alle 

toekomstige wijzigingen van de algemene voorwaarden van Haverkate Juristen. 

13. Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet 

door Haverkate Juristen aanvaard. 

14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Bij enig verschil van 

inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend. 

15. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Haverkate Juristen is onderworpen aan Nederlands 

recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.


