
Algemene voorwaarden Amstel Advocaten 
 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Cliënt: De contractspartij van Amstel Advocaten. 
2. Honorarium: De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) - 

exclusief verschotten als sub b en c bedoeld en exclusief 21% BTW, die Amstel 
Advocaten voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen. 

3. Verschotten: De kosten die Amstel Advocaten in het belang van de uitvoering 
van de opdracht maakt. 

4. Kantoorkosten: De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de 
kosten van kantoorfaciliteiten. Deze kantoorkosten bedragen 7,5% van het 
honorarium. 

2. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij 
voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht anders is overeengekomen. 

3. Opdracht 
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Amstel Advocaten is aanvaard. 
Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Amstel Advocaten slechts 
worden vertegenwoordigd door mr. A. Govers. Opdrachten waartoe op basis van het 
wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand voor de cliënt een toevoeging 
wordt aangevraagd worden geacht slechts te zijn aanvaard, ongeacht de verplichting 
voor de cliënt om achteraf het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden te 
voldoen, nadat de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging heeft verstrekt. Mocht de 
Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging achteraf intrekken dan is het honorarium 
overeenkomstig artikel 4 volledig verschuldigd. Over de door de Raad voor 
Rechtsbijstand vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van 
de toevoeging dient cliënt zelf bezwaar bij de Raad voor Rechtsbijstand in te dienen. 
Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Amstel Advocaten te zijn 
verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat Amstel Advocaten de opdracht 
onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door 
derden in opdracht van het kantoor 

4. Declaratie 
1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium vermeerderd 

met kantoorkosten en omzetbelasting en eventuele verschotten verschuldigd. 
2. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich 

uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening 
gebracht. 

3. Amstel Advocaten zal, voorafgaand aan het verrichten van de opdracht en 
zonodig ten tijde van de opdracht, gerechtigd zijn van de cliënt betaling van 
een voorschot te verlangen, bij vooruitbetaling te voldoen. Een ontvangen 
voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van 
gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de 
kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening 
van de cliënt komen. 

 



5. Betaling 
1. Betaling van de declaraties van Amstel Advocaten dient te geschieden binnen 

veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de 
cliënt van rechtswege in verzuim zodat Amstel Advocaten alsdan gerechtigd is 
de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente 
in rekening te brengen. In afwijking van bovenstaande dienen 
voorschotdeclaraties binnen één week na de factuurdatum ervan, dan wel 
eerder indien te betrachten spoed bij de uitvoering van de opdracht zulks 
vereist, volledig te zijn voldaan. Een eventueel door de Raad voor 
Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage van de cliënt dient voorafgaand 
aan het begin van uitvoering van de opdracht aan Amstel Advocaten volledig 
te zijn voldaan. 

2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Amstel 
Advocaten gestelde, bankrekeningen, dan wel betaling in contant (tot het op 
het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) 
tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van cliënt. 

3. Bij gebreke van tijdige betaling van verzonden verschotten, voorschot- en 
tussendeclaraties, dan wel de in rekening gebrachte eigen bijdrage, is Amstel 
Advocaten bevoegd haar werkzaamheden voor de cliënt zonder nadere 
kennisgeving op te schorten totdat volledige betaling van deze declaraties 
heeft plaatsgevonden. 

4. Indien Amstel Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in 
verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum 
van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt. 

6. Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van Amstel Advocaten, indien van toepassing, de voor 

haar werkzame personen, voor schade voortvloeiende uit of verband 
houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot de 
uitkering die de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval 
aan het kantoor c.q. de verzekerde zal uitbetalen. Aansprakelijkheid 
overeenkomstig art. 7:404 BW is op deze overeenkomst echter niet van 
toepassing. 

2. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor 
opzet of grove schuld van Amstel Advocaten, en/of van haar leidinggevende 
ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor 
verbonden advocaten. 

3. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de vereiste 
zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen 
van deze derden niet aansprakelijk. 

4. Amstel Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorzover 
zij, op grond van bovenstaande, gedurende enig tijdvak waarin deze schade 
opkomt, haar prestaties alsdan gerechtvaardigd heeft opgeschort. 

 


