MUCH ADVOCATUUR
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Postadres:
Postbus 30223
3001 DE Rotterdam

www.muchadvocatuur.nl
info@muchadvocatuur.nl

Algemene voorwaarden
Voor dienstverlening van Much Advocatuur, gevestigd en kantoorhoudende aan de
Beursplein 37, 3011 AA te Rotterdam.
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
a.
Much advocatuur is een eenmanszaak die voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld
door de Nederlandse Orde van Advocaten.
b.
Cliënt: de contractspartij van Much Advocatuur
c.
Het kantoor: Much Advocatuur en de als werknemer van Much Advocatuur verbonden
natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van de bestuurders van
laatstgenoemden.
d.
Honorarium: de financiële vergoeding exclusief verschotten en kantoorkosten als sub e. en
f. bedoeld die Much Advocatuur voor uitvoering van de overeenkomst met cliënt is
overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e.
Verschotten: de kosten die Much Advocatuur in het belang van de uitvoering van de
overeenkomst maakt.
2. Rechtsgebieden
Much Advocatuur houdt zich in het bijzonder bezig met strafrecht en strafrechtelijke cassaties.
3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij
voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Overeenkomst van opdracht
a.
b.

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Much
Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Much
Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
De cliënt stemt ermee in, dat Much Advocatuur de overeenkomst onder haar
verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

5. Declaratie
a.
b.

c.
d.

Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met
omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht
aan de cliënt medegedeeld.
Indien kantoor namens u optreedt in een gerechtelijke procedure zijn hieraan proceskosten
verbonden zoals griffierecht, deurwaarderskosten etc. die verschotten worden genoemd. De
hoogte van deze kosten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, uw rol in deze
procedure als eiser dan wel gedaagde et cetera. Deze kosten vormen geen vergoeding voor
verrichte werkzaamheden doch zijn verschuldigd aan de betrokken rechterlijke instantie. Het
kantoor doet u deze zogenaamde verschotnota's direct toekomen. U dient deze nota's te
allen tijde direct aan het kantoor te betalen.
Verrichte werkzaamheden worden elk maand gedeclareerd, ongeacht de omvang van de
werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden.
Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur heeft de cliënt tot 14 dagen
na factuurdatum het recht om de hoogte van de factuur te betwisten. Betwisting dient
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e.

f.
g.

h.
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schriftelijk te geschieden.
Much Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te
verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. In het geval
kantoor voor de eerste maal voor een cliënt werkt, werkt kantoor uitsluitend op basis van
een voorschot.
Much Advocatuur neemt ook zaken aan op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde
rechtsbijstand.
Much Advocatuur behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien
verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene
omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de
totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.
Het kantoor behoudt het recht voor om de uurtarieven jaarlijks te indexeren.

6. Betaling
a.
b.
c.

Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Much Advocatuur gestelde
bank- of girorekeningen leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep
op verrekening is uitgesloten.
Betaling van declaraties van Much Advocatuur dient te geschieden binnen 7 dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en
is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
Indien Much Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is,
komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op de invordering ten laste
van de cliënt.

7. Aansprakelijkheid
a.

b.
c.

De aansprakelijkheid van “Much Advocatuur” is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico
onder die verzekering. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden kan op verzoek
worden ingezien.
Bij het inschakelen van derden door het kantoor zal het kantoor steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze
derden niet aansprakelijk.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor
fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren
van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

8. Geschillen
a.

Indien de opdrachtgever enige klacht heeft over de in het kader van een opdracht door Much
Advocatuur verstrekte dienstverlening, kan de opdrachtgever deze klacht kenbaar maken bij
de betrokken advocaat, mr. O.J. Much, die als klachtenfunctionaris optreedt voor Much
Advocatuur. De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop
de opdrachtgever kennisnam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen
of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Binnen 4 weken na ontvangst van de
klacht zal, na overleg met de opdrachtgever en degene die bij de Much Advocatuur is belast
met de uitvoering van de opdracht, de klacht schriftelijk worden afgehandeld. Indien de
klacht van de opdrachtgever niet naar tevredenheid van de opdrachtgever op de hiervoor
bedoelde wijze is afgehandeld, kan de opdrachtgever uiterlijk binnen 12 maanden na de
schriftelijke afhandeling als hiervoor bedoeld of na het moment waarop deze afhandeling
uiterlijk had dienen plaats te vinden een klacht indienen bij de Geschillencommissie
Advocatuur.

b.

De Geschillencommissie Advocatuur zal de klacht behandelen volgens het Reglement
Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indiening van de klacht. Het
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Reglement Geschillencommissie Advocatuur zal op verzoek van de opdrachtgever worden
toegezonden.
c.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de
kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de
Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van
maximaal EUR 10.000,--.
De opdrachtgever kan ook hogere schadeclaims voorleggen, mits hij de hoogte van de claim
beperkt tot EUR 10.000,-- en schriftelijk afstand doet van het meerdere. In geval van een
klacht in het kader van zakelijke dienstverlening doet de Geschillencommissie Advocatuur
uitspraak bij wege van arbitraal vonnis. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere
opdrachtgever, dan doet de Geschillencommissie Advocatuur uitspraak bij wege van bindend
advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door
Much Advocatuur wendt tot de gewone rechter. Uitspraken van de Geschillencommissie
Advocatuur over de kwaliteit van dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een
eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter.

d.

Much Advocatuur is te allen tijde gerechtigd een geschil omtrent de hoogte en de betaling
van declaraties ter beslechting aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen. De
Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij het een
vordering op een particuliere Opdrachtgever betreft en de Opdrachtgever het openstaande
bedrag van de declaratie(s) onder de Geschillencommissie Advocatuur stort in welk geval de
Geschillencommissie Advocatuur uitspraak zal doen bij wege van bindend advies.

e.

Wanneer een geschil wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, oordeelt
deze met uitsluiting van de gewone rechter, met dien verstande dat zowel de opdrachtgever
als Much Advocatuur gerechtigd blijven zich tot de gewone rechter te wenden voor voorlopige
voorzieningen of bewarende maatregelen.

f.

Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden jegens Much Advocatuur in verband met
door Much Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het
tijdstip waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met
het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij de opdrachtgever voornoemde
rechten en/of bevoegdheden voor het verstrijken van deze termijn aanhangig heeft gemaakt
bij de Geschillencommissie Advocatuur of de bevoegde rechter.

g.

Op alle Opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of
verband houdende met een opdracht zullen, behoudens hoger beroep bij de bevoegde
Nederlandse gerechten of beslechting van geschillen bij de Geschillencommissie Advocatuur,
uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, met dien verstande dat Much
Advocatuur bij beslechting van een geschil door de gewone rechter bevoegd blijft het geschil
te laten beslechten door de rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn
van geschillen tussen de opdrachtgever en Much Advocatuur kennis te nemen.

9. Derdengelden
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van
de Stichting Beheer Derdengelden Much Advocatuur te Rotterdam, waarmee kantoor een
overeenkomst heeft gesloten conform de daarvoor geldende regelgeving. Op verzoek kan deze
overeenkomst worden ingezien.
10. Geheimhouding
Much Advocatuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen kantoor bij de behandeling van een
zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens
belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting.
Much Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring
van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Deze geheimhouding geldt tenzij enig (inter)nationale
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wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel Much Advocatuur tot bekendmaking verplicht of
als Much Advocatuur voor zichtzelf optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke
procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat
moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen.
Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove
schuld.
11. Rechtsgebieden
Mr. Much heeft bij de Orde van Advocaten de rechtsgebieden strafrecht en strafrechtelijke cassaties
geregistreerd.
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