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Wij verrichten onze werkzaamheden uitsluitend indien en voor zover de in rekening gebrachte 

voorschotten en / of  declaraties door de cliënt zijn voldaan. Voor declaraties geldt een 

betalingstermijn van 14 dagen, voor voorschotnota's geldt een betalingstermijn van 08 dagen en 

kostennota's dienen omgaand te worden voldaan. De eerste voorschotnota wordt verrekend met de 

einddeclaratie.  

De door ons bestede tijd en gemaakte kosten worden door middel van tussentijdse declaraties dan 

wel door middel van kostennota´s in rekening gebracht.  

In geval de opdracht aanleiding geeft om direct in behandeling te worden genomen zonder dat een 

voorschotnota wordt uitgeschreven, worden de werkzaamheden, in geval de betalingstermijn van de 

naderhand uitgeschreven voorschotnota wordt overschreden, opgeschort dan wel, voor zoveel 

nodig, gestaakt. De werkzaamheden worden alsdan eerst hervat na betaling van hetgeen reeds 

verschuldigde vermeerderd met een nieuw vast te stellen voorschot.   

Zoals onderaan op de nota's en declaraties aangegeven zijn wij, bij gebreke van tijdige betaling, 

gerechtigd om een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, een gedeelte van een 

maand voor een gehele gerekend.  

In geval wij genoodzaakt worden om onze vordering ter incasso uit handen te geven, is de debiteur, 

naast hoofdsom en rente, tevens niet voor rechterlijke matiging in aanmerking komende 

incassokosten verschuldigd ter hoogte van minimaal 15% van de vordering plus rente met een 

minimum van € 250,00, een en ander waartoe u zich bij deze onvoorwaardelijk verbindt, dit laatste 

met terzijdestelling van de richtlijn VoorWerk II en/of het Rapport BGK-integraal 2013.  

In het eventuele geval u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, doet u daarvan bij deze 

uitdrukkelijk afstand.  

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Met deze beperking gaat u, zonder 

schriftelijk tegenbewijs, uitdrukkelijk akkoord.  

Op de door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de 

Rechtbank Amsterdam is bevoegd om van eventuele geschillen voortvloeiend uit de door ons 

gesloten overeenkomsten kennis te nemen.  

U als opdrachtgever wordt, zonder omgaand andersluidend schriftelijk tegenbericht, verondersteld 

met voormelde voorwaarden te hebben ingestemd.  
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