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Bathmen, juli 2019
Uw kenmerk
:
Ons dossiernummer: BTWnr 052041748
Inzake
: algemene voorwaarden
KvK nr 08080638
Geachte mevrouw, heer,
In het kader van het verlenen van rechtsbijstand geef ik hierbij aan dat gedeclareerd
zal worden conform het onderstaande.
Mijn werkzaamheden worden gedeclareerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van
Advocaten.
U kunt meer informatie daarover opvragen via internet(www.advocatenorde.nl).
Aan honorarium declareer ik mijn werkzaamheden in beginsel aan de hand van de bestede tijd,
vermenigvuldigd met het basisuurtarief en BTW.
Het basisuurtarief is € 175, exclusief BTW. Het all-in uurtarief is € 211,75 op basis van het BTW
tarief van 21 %.
Jaarlijks wordt het uurtarief herzien. Ik zal u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen, waarna het
gewijzigde tarief geldt.
In bemiddelingszaken geldt dat uurtarief ook, zodat het over het totaal aantal clienten van twee of
meer per zaak verschuldigd is (bijvoorbeeld bij 2 partijen per persoon € 101,68 per uur).
Naast het honorarium worden u verschotten in rekening gebracht.
Bij verschotten moet u denken aan griffierecht (bij vele zaken € 297 per procedure) , kosten van
vertaalwerk, deurwaarderskosten voor het uitbrengen van processtukken, leges voor uittreksels
uit de burgerlijke stand, reiskosten naar bijvoorbeeld de rechtbanken á € 0,29 per km.
In beginsel wordt aan u maandelijks een (tussen) declaratie of een (aanvullend)
voorschotsdeclaratie gezonden, afhankelijk van de hoeveelheid in de voorgaande periode
verrichte werkzaamheden. Bij de (tussen) declaratie voeg ik steeds een urenspecificatie.
Overigens, als u voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking zou komen, geldt
niettemin onze overeenkomst dat u voor mijn advocatendiensten betaalt op basis van
bovenstaande uitgangspunten en onderstaande verdere voorwaarden. Voor mediation bestaat in
bestaat in een aantal specifieke omstandigheden de mogelijkheid, na onderling overleg, om de
kosten via toevoeging naar de door de overheid gefinancierde rechtshulp te verleggen, met
uitzondering van de opgelegde eigen bijdrage en griffierechten.
Voor u kan ik geen gefinancierde rechtshulp bieden.
Betalingscondities
Alle declaraties dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betaling wordt tevens

aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente, ingaande de datum waarop de rekening
had dienen te worden betaald.
Ik beschik niet over een stichting derdengelden bankrekening.
Betalingsregeling/verrekening
Indien u niet in staat bent het totaalbedrag van de declaratie ineens te betalen ben ik bereid met u
een betalingsregeling te treffen. U dient dan een voorstel aan mij voor te leggen, met een
minimumbedrag van € 500 per maand. Voor de goede orde bericht ik u dat u over de openstaande
bedragen wel wettelijke rente in rekening gebracht wordt.
Alle zaken die ik uit welken hoofde ook van of voor u onder mij heb of zal verkrijgen, strekt mij
tot pand voor al hetgeen ik uit welken hoofde ook van u te vorderen heb of zal hebben.
Ik zal steeds bevoegd zijn om hetgeen ik al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van u heb te
vorderen, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van u op mij. Ik zal u zo
mogelijk tevoren in kennis stellen van het gebruik maken van mijn verrekeningsbevoegdheid.
Aansprakelijkheid
1.Door mij wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor zover de door mij verplicht afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, en
slechts tot het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt
uitbetaald. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder
die verzekering.
2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het
door mij in de desbetreffende zaak in het desbetreffend jaar in rekening gebrachte bedrag,
exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 5.000.
Geschillen
Ik neem deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter
inzage op kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw
klachten, waaronder over niet (geheel) betaalde door mij aan u verzonden declaraties, eerst aan
mij kenbaar maakt. Slaag ik er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan
de Geschillencommissie Advocatuur.
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht,
inclusief alle declaratiegeschillen, worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een
eigen reglement, dat eveneens op mijn kantoor ter inzage ligt.
Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur wordt verstrekt.
De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand
door ondertekening van de opdrachtbevestiging.
In vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
met vriendelijke groet,

J. L.P. Butijn.

