Artikel 1 - met wie contracteert u
Mr W.M.U. van der Blom (‘de advocaat’) oefent de praktijk uit voor rekening en risico van de besloten
vennootschap Advocatenpraktijk Mr W.M.U. van der Blom B.V. te Haarlem
Elk doen of nalaten van de advocaat wordt derhalve aan de besloten vennootschap toegerekend.
De besloten vennootschap is dus de partij met wie u contracteert en wordt in het vervolg dan ook Opdrachtnemer
genoemd.
De advocaat is persoonlijk niet aansprakelijk.
De vennootschap houdt kantoor aan de Gedempte Oude Gracht 60 te 2011 GT Haarlem
en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34078256.
Het omzetbelastingnummer is NL8117.49.514.B01.
Artikel 2 – op wie van toepassing – print deze algemene voorwaarden en sla ze op op uw computer
Het van toepassing zijn van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
• elke aan de advocaat verstrekte opdracht met inbegrip van vervolg-, bijkomende of nagekomen
opdrachten, alsmede
• op alle rechtsbetrekkingen voorafgaand aan de opdracht, als gevolg van de opdracht, of in verband met
de opdracht, ook als de opdracht zelve niet tot stand mocht komen.
Hieronder valt o.a. elke vorm van elektronisch verkeer (zoals publicaties op de website, sms- en emailverkeer) maar ook elk telefonisch of mondeling overleg.
Al deze rechtsbetrekkingen worden in het vervolg van deze algemene voorwaarden aangeduid met het begrip de
Opdracht.
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsbetrekking met nietcontractanten, die afgaan op de adviezen en/of andere uitkomsten van de Opdracht.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die voor de opdrachtnemer
waarnemen en/of werkzaam zijn, al dan niet in dienst van de vennootschap.
Deze voorwaarden zij gepubliceerd op de website www.vanderblomadvocaat.nl (hyperlink). Ze worden daar ook
beschikbaar gesteld in de vorm van een pdf (hyperlink) die u kunt printen. Geadviseerd wordt de pdf te
downloaden en veilig op te slaan.
Artikel 3 – het inschakelen van derden
Opdrachtnemer is bevoegd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
Voor onrechtmatig handelen en/of tekortkomingen van die derden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij
er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer zelf of indien de verzekeraar van de derde voor
het betreffend voorval een uitkering doet, in dat geval tot maximaal het door de verzekeraar uit te keren bedrag.
De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om al dan niet impliciet namens
opdrachtgever in te stemmen met een door de derde te bedingen beperking van de aansprakelijkheid.
Artikel 4 - het gebruik van goederen
Tevens wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor het niet
deugdelijk functioneren van door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur,
communicatiemiddelen, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, behoudens
indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer zelf.
Artikel 5 - het bereik van de opdracht
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de
(inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien opdrachtgever derden inhoudelijk
informeert over de opdracht, is hij verplicht die derden te wijzen op het van toepassing zijn van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 6 - vrijwaring door opdrachtgever
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door deze ingeschakelde derden (hulppersonen) tegen aanspraken
van derden, de kosten van het tegen die aanspraken voeren van verweer daaronder begrepen.

Artikel 7 – maximale omvang schadevergoeding
De omvang van de schadevergoeding voortvloeiend uit of verbandhoudend met buitencontractuele en/of
contractuele aansprakelijkheid voor de rechtsbetrekkingen bedoeld in artikel 2 is – voor al diegenen die ter zake
worden aangesproken gezamenlijk - beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
Daarbij geldt voorts dat de vergoeding uit te keren aan niet-contractanten in mindering strekt op de vergoeding te
betalen aan opdrachtgever.
De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden en kunnen worden ingezien op
www.vanderblomadvocaat/polisvoorwaarden.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht
plaatsvinden, is de in de vorige alinea bedoelde omvang van de schadevergoeding beperkt tot het door
opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag, tot een bedrag van maximaal
€ 25.000 (vijfentwintig duizend euro), een en ander onverminderd de mogelijkheid van aanpassing van dit bedrag
op grond van het bepaalde in artikel 13.
Artikel 8 - vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in BW 6:89 vervalt de vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één
jaar na ontdekking van het schade veroorzakend voorval bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
Artikel 9 – honorarium verschotten en btw
De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, de uit te leggen verschotten en de
daarover verschuldigde omzetbelasting (btw).
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd enerzijds op het overeengekomen
uurtarief – bij het ontbreken van een afspraak ter zake op een redelijk uurtarief – en anderzijds op de aan de
opdracht bestede tijd. Opdrachtnemer is bevoegd om het uurtarief regulier te verhogen onder meer in verband
met de stijging van de kosten van levensonderhoud.
Opdrachtnemer kan betaling van een voorschot verlangen ter verrekening met de einddeclaratie.
Artikel 10 – betalingstermijn, verzuim en buitengerechtelijke kosten
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen declaraties binnen veertien dagen na factuurdatum zonder
opschorting en/of verrekening te worden voldaan.
De opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn zonder aanmaning en/of ingebrekestelling in verzuim en
over het openstaande bedrag verschuldigd de wettelijke (handels)rente, de buitengerechtelijke incassokosten (ten
bedrage van 15% van de hoofdsom) alsmede de proceskosten.
Artikel 11 - opschorting
Opdrachtnemer is bevoegd om na voorafgaande kennisgeving de werkzaamheden voor opdrachtgever op te
schorten, indien opdrachtgever een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot niet tijdig voldoet. Elke
aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 12 – hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien een opdracht door meer dan een opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 13 – aanpassen van de algemene voorwaarden
Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in voorkomend geval mocht worden
aangemerkt als onredelijk (bezwarend) ex BW 6:248 lid 2 en/of BW 6:233 sub a, geldt zulks als een onvoorziene
omstandigheid als bedoeld in BW 6:258.
Partijen zullen in dat geval het onredelijk karakter aan de betreffende bepaling ontnemen door een gewijzigde
tenuitvoerlegging ex BW 6:248 lid 2/BW 6:258 dan wel conversie op de voet van BW 3:42.
Artikel 14 – toepasselijk recht – bevoegde rechter
Op de rechtsbetrekking met opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking voortvloeien
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, onverminderd de bevoegdheid van
opdrachtnemer de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de rechter bevoegd in diens woonplaats.
Haarlem, 11 april 2013

