
Algemene Voorwaarden Van Leur en Harent Advocaten 
 
Van Leur en Harent Advocaten (KvK-nummer: 24386675), gebruiker van deze 
algemene voorwaarden, hierna aan te duiden als: ‘Van Leur en Harent’, is een 
besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te 
oefenen. Van Leur en Harent is gevestigd te Dordrecht.  
 
Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn 
verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens de 
advocaat. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op diegenen die 
voor Van Leur en Harent werkzaam zijn.  
 
1.2 Alle opdrachten die worden verstrekt aan Van Leur en Harent, dan wel haar 
personeel en/of personen die werkzaam zijn ten behoeve van haar, worden 
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Leur en Harent, dit in afwijking, en met 
uitdrukkelijke uitsluiting, van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 BW. 
Derhalve met uitsluiting van – onder meer – het bepaalde dat wanneer opdracht door 
twee of meer personen is ontvangen, zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn.   
 
1.3 Cliënt is steeds gehouden de voor de uitvoering van de opdracht naar het 
oordeel van Van Leur en Harent noodzakelijk geachte gegevens en informatie aan te 
leveren, waarbij de cliënt bovendien instaat voor de juistheid van die gegevens en 
informatie.  
 
1.4 Indien Van Leur en Harent de verstrekte opdracht aanvaardt, heeft dit een 
inspanningsverplichting van haar tot gevolg, geen resultaatverplichting.  
 
1.5 Nadat de opdracht is beëindigd staan alle van cliënt afkomstige stukken aan 
deze ter beschikking. Na verloop van 5 jaren zal het dossier worden vernietigd.  
 
Artikel 2 Beperking van aansprakelijkheid  
2.1 Van Leur en Harent is gerechtigd om bij de uitvoering van de door haar 
aanvaarde opdracht gebruikt te maken van diensten van derden. Zij zal hierbij zoveel 
mogelijk voorafgaand in overleg treden met cliënt. Desondanks is zij gerechtigd 
zonder voorafgaand overleg namens cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen 
van derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Van Leur en Harent voor 
een tekortkoming van een door haar ingeschakelde derde wordt uitgesloten. De 
kosten verbonden aan het inschakelen van derden zijn voor rekening van cliënt.  
 
2.2 Client vrijwaart Van Leur en Harent tegen alle aanspraken van derden uit welke 
hoofde dan ook, met inbegrip van alle door Van Leur en Harent als gevolg daarvan te 
maken kosten, voortvloeiend uit de werkzaamheden van Van Leur en Harent, tenzij 
sprake is van opzet of grove schuld zijdens Van Leur en Harent.  
 
2.3 Iedere aansprakelijkheid van Van Leur en Harent is beperkt tot het bedrag 
waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering of algemene 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Deze 
aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in het geval dat ten onrechte een opdracht 



werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van 
aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, 
gegevensbestanden, et cetera. Van Leur en Harent verplicht zich ertoe zich tegen 
beroepsaansprakelijkheid te verzekeren tot ten minste twee keer het minimale ter 
zake door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedrag.  
 
2.4 In het geval dat, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat 
krachtens voormelde verzekeringen, beperkt Van Leur en Harent hierbij iedere 
aansprakelijkheid tot een bedrag van EUR 25.000,- dan wel tot het bedrag dat in het 
betreffende dossier door haar aan honorarium (exclusief B.T.W.) in rekening werd 
gebracht bij cliënt, al naar gelang welk bedrag het laatst is.  
 
2.5 Alle aanspraken en bevoegdheden die cliënt jegens Van Leur en Harent kan 
inroepen uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk (per 
aangetekende post) en gemotiveerd zijn ontvangen door Van Leur en Harent binnen 
een jaar nadat cliënt bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met 
het bestaan van deze aanspraken en bevoegdheden.  
 
Artikel 3 Financiële bepalingen  
3.1 De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij opdrachtgever in 
rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren 
(in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de behandelaar 
gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met btw.  
 
3.2 Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank 
(griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de 
Burgerlijke stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een 
factuur doorberekend aan cliënt.  
 
3.3 Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij 
gebreke hiervan is cliënt van rechtswege, derhalve zonder nadere kennisgeving, in 
verzuim. Cliënt is in dat geval een contractuele rente van 1% per maand, of gedeelte 
daarvan, over het factuurbedrag verschuldigd, alsmede redelijke kosten ter 
verkrijging buiten rechte als bedoeld in art. 6:96 lid 2 sub c BW conform het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 
3.4 Van Leur en Harent  is op ieder moment gerechtigd om zekerheidstelling te 
verlangen voor de betaling van haar facturen. Indien de verlangde zekerheidstelling 
uitblijft, en/of indien facturen binnen de betalingstermijn onbetaald worden gelaten 
en/of een verzocht voorschot niet wordt voldaan, is Van Leur en Harent gerechtigd 
haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Van Leur en Harent is niet 
aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook wegens het om deze reden 
opschorten of beëindigen van haar werkzaamheden. 
 
3.5 Klachten over facturen dienen op straffe van verval schriftelijk en onderbouwd 
binnen 14 dagen na factuurdatum door Van Leur en Harent te zijn ontvangen per 
aangetekende post.  
 
.  
 



Artikel 4 Wwft 
Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme) is Van Leur en Harent verplicht zich te vergewissen van de identiteit van 
cliënt. In het dossier worden beveiligde kopieën van identiteitsgegevens van cliënt 
opgenomen. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht 
ermee in dat Van Leur en Harent ingevolge de op haar rustende verplichting situaties 
of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt 
ongebruikelijke transacties, zonder cliënt van die melding op de hoogte te stellen.  
 
Artikel 5 Privacy 
5.1 Van Leur en Harent verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de 
opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening 
gegevensbescherming. Van Leur en Harent zal de verkregen persoonsgegevens niet 
gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn 
verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.  
 
Artikel 6 Rechtskeuze 
6.1 Indien Van Leur en Harent de verstrekte opdracht aanvaard, is op deze 
overeenkomst van opdracht met uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. De 
Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die 
kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst 
 
 


