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ADVOCATENKANTOOR VAN KEMPEN  

Algemene voorwaarden  

1. Advocatenkantoor Van Kempen is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd en 
kantoorhoudend te Huizen (Noord-Holland).  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, aanvullende opdracht 
en vervolgopdracht, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Voor zover verenigbaar met de wettelijke 
regeling voor gefinancierde rechtsbijstand, zijn deze voorwaarden ook van toepassing op 
toevoegingsopdrachten.  

3. Advocatenkantoor Van Kempen behoudt zich het recht voor om – waar nodig – opdrachten (mede) door 
derden te laten uitvoeren waarbij het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt.  

4. Voor de opdracht wordt een honorarium in rekening gebracht dat wordt vastgesteld aan de hand van 
de urenregistratie van Advocatenkantoor van Kempen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Eventueel aan 
de opdracht verbonden kosten – zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, kosten 
van uittreksels en kosten van derden – worden daarnaast in rekening gebracht. Advocatenkantoor Van 
Kempen kan zowel voor als tijdens het vervullen van de (vervolg)opdracht een voorschot in rekening 
brengen.  

5. Facturering vindt plaats tegen het einde van iedere kalendermaand met een betalingstermijn van 
veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Bij niet tijdige betaling is Advocatenkantoor Van 
Kempen onder meer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en wettelijke rente in rekening te 
brengen alsook incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten van de Wet normering 
buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorende regelingen. 

 6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd voor de opdrachtgever en derden kunnen daaraan geen 
rechten ontlenen, tenzij Advocatenkantoor Van Kempen schriftelijk anders heeft bepaald. Maken derden 
ongeoorloofd gebruik van het werk van Advocatenkantoor Van Kempen of van door het kantoor 
ingeschakelde personen dan zijn deze voorwaarden op deze derden van toepassing. Dit heeft onder meer 
tot gevolg dat deze derden honorarium, kosten en BTW verschuldigd zijn, naast het aan de opdrachtgever 
in rekening gebrachte bedrag. Opdrachtgever is verplicht derden van de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden op de hoogte te stellen.  

7. Gegevens die elektronisch worden uitgewisseld zijn niet gecodeerd waardoor geheimhouding niet is 
verzekerd. Advocatenkantoor Van Kempen is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan, 
waaronder onjuiste of onvolledige overdracht van de gegevens of vertraging in de ontvangst daarvan. 
Opdrachtgever kan voorafgaand aan de opdrachtbevestiging aangeven dat hij de gegevens op niet-
elektronische wijze wil uitwisselen.  

8. Advocatenkantoor Van Kempen is niet aansprakelijk voor de inhoud of het resultaat van – al dan niet 
door haar ingeschakelde - derden. De artikelen 7:404 en 407, lid 2 BW zijn niet van toepassing.  

9. Advocatenkantoor Van Kempen voert al haar opdrachten uit met de nodige zorgvuldigheid. Het kan 
echter voorkomen dat u als opdrachtgever toch een klacht heeft over de verstrekte dienstverlening of 
gedeclareerde bedragen. In dat geval dient u uw klacht eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Van 
Kempen. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing dan kunt u uw klacht indienen bij de 
Geschillencommissie Advocatuur.  

10. Advocatenkantoor Van Kempen beschikt over een Engelse en Duitse versie van deze voorwaarden. In 
geval van verschil tussen de versies is de Nederlandse versie doorslaggevend.  

11. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor en opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands 
recht. Geschillen die niet door Advocatenkantoor Van Kempen of de Geschillencommissie Advocatuur 
kunnen worden beslecht worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.  

 


