
ALGEMENE VOORWAARDEN

1, Toepasselijkheid
1".1 't Regthuys B.V. is een besloten vennootschap naar

Nederlands recht die zich ten doel stelt het voeren van de
rechtspraktijk, de uitoefening van het beroep van advocaat
en het optreden als arbiter of onafhankelijk adviseur van
partijen of rechterlijke instanties.

7.2 Deze algemene voorwaarden z¡jn van toepassing op alle
opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan't
Regthuys B.V. zijn of worden gegeven alsook op de
rechtsbetrekkingen d¡e daaruit voortvloeien of daarmee
verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten
behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of
indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn Beweest bij
de dienstverlening door't Regthuys B.V.

r,4 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden of
bedingen die afwijken van of strijdig zijn met deze
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht
2.L Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en

aanvaard door't Regthuys B.V, Dit geldt ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht
door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, De werking
van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek
wordt ultgesloten.

2.2 U¡tvoer¡ng van een aan 't Regthuys B.V. verstrekte opdracht
geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever,
Derden kunnen aan de inhoud van de verr¡chte
werkzaamheden en/of verstrekte adviezen geen rechten
ontlenen, De opdrachtgever vrijwaart 't Regthuys B.V.
tegen aanspraken van derden, die op enigerlei wijze
samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever
verricht.

2,3 Opdrachten aan 't Regthuys B.V. leiden tot
inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtìngen.
Met't Regthuys B.V. overeengekomen term¡jnen gelden als
richtlijnen, niet als fatale termijnen.

2,4 De opdrachtgever is gehouden alle feiten en
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de
correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door 't
Regthuys B.V. verlangde gegevens en informatie, te
verstrekken aan 't Regthuys B.V. De opdrachtgever staat in
voor de juistheid en volledigheid van alle aan 't Regthuys
B.V. verstrekte gegevens.

2.5 De opdrachtgever verleent 't Regthuys B.V. bij de
opdrachtverlening toestemm¡ng voor automat¡sche
bewerking van door 't Regthuys B.V. verzamelde en te
verzamelen persoonsgegevens.

3, Honorarium en verschotten
3,1 De kosten voor uitvoer¡ng van de opdracht door't Regthuys

B.V. omvatten het honorarium en de verschotten.
3,2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken

wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede
tijd en het voor de betreffende opdracht geldende
u u rta r¡ef.

3.3 Tenzij anders is overeengekomen is 't Regthuys B.V.
bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het
hiervoor genoemde uurtarief periodiek te wijzigen.

3.4 Verschotten zijn de werkelìjke kosten die't Regthuys B.V.
maakt/betaalt ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, re¡s-
kosten, kosten van uittreksels).

Betaling
De werkzaamheden en verschotten worden maandel¡jks, of
naar gelang de voortgang van de werkzaamheden, in
rekening gebracht,
De opdrachtgever moet alle in rekening gebrachte
bedragen zonder korting, verrekening of inhouding binnen
veert¡en dagen na factuurdatum voldoen, Alle vorderingen
op de opdrachtgever wegens verschuldigd honorarium zijn
per direct opeisbaar b¡j het einde van de opdracht. Alle in
rekening gebrachte bedragen zijn exclusief btw.
Bij gebreke van tijdige en/of volledige nakoming van haar
(betalings-)verplichtingen jegens't ReBthuys B.V. is de
opdrachtgever zonder nadere aanmaning of
ingebrekestelling in verzuim. ln dat gevallen zijn alle
vorderingen van 't Regthuys B.V. op de opdrachtgever u¡t
welke hoofde dan ook direct opeisbaar.
Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één
opdrachtgever dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voor hen jegens 't
Regthuys B.V. voortvloeien uit of verband houden met de
opd racht.
ln geval van verzuim van de opdrachtgever is de
opdrachtgever gehouden aan 't Re8thuys B.V. te verSoeden
(i) de wettelijke handelsrente ex artikel 6:1194 Burgerlijk
Wetboek plus 2% over het openstaande bedrag en (ii) de
buitengerechtelijke incassokosten van 't Regthuys 8,V., die
worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag
met een minimumbedrag van vijfhonderd euro.
lndien een declarat¡e, of voorschot, niet binnen de
betalingsterm¡jn wordt voldaan kan 't Regthuys B.V. haar
werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever
daarvan op de hoogte ¡s gesteld,'t Regthuys B.V. is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze
opschorting van de werkzaamheden.

Voorschot
't Regthuys B.V. kan van de opdrachtgever een voorschot
verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden
aângevangen, Een voorschot wordt bij het einde van de
opdracht verrekend.

Aa nspra ke I ij kheid
't Regthuys B,V, heeft een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering, die voldoet aan de daaraan door de
Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.
ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat
krâchtens de toepasselijkeverzekeringsovereenkomst in
het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die
verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor
rekening van't Regthuys B.V, komt. lndien om welke reden
dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een
bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de
betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de
gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in
rekening is gebracht met een maximum van € 50.000,-.
't Regthuys B.V. is n¡mmer aansprakelijk voor indirecte
schade en/of gevolgschade en/of bed rijfsschade.
Bestuurders alsmede werknemers van 't Regthuys B.V. zijn
nimmer individueel jegens de opdrachtgever aansprakelijk
en kunnen zìch te allen tijde beroepen op d¡t ten behoeve
van hen overeengekomen derdenbeding.
lndien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door't
Regthuys B.V. een (rechts)persoon of derde, die geen deel
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uitmaakt van 't Regthuys B.V. wordt ingeschakeld om
werkzaamheden in verband met de uitvoering van een
opdracht te verr¡chten, ¡s't Regthuys B.V. niet aansprakelijk
voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde
mochten worden gemaakt.

6,6 (Rechts)personen of derden die in verband met de
u¡tvoering vân een opdracht worden ingeschakeld kunnen
een beroep doen op deze algemene voorwaarden. lndien
deze personen hun aansprakelijkheid voor fouten bij de
uitvoering van de opdracht willen beperken, houden alle
aan't Regthuys B.V. verstrekte opdrachten tevens de
bevoegdheid in die aânsprakelijkheidsbeperking mede
namens de oþdrachtgever te aanvaarden.

6.7 lndien in verband met de uitvoer¡ng van een opdracht of
anderszins schade aan zaken of personen wordt
toegebracht waarvoor't Regthuys B.V. aansprakelijk is, dan
is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
krachtens de verzekeringsovereenkomst ¡n het betreffende
geval voor rekening van 't Regthuys B.V. komt.
6.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW
vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval
indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de
aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren
of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die
aanspraak bij de bevoegde rechter aanhanglg ¡s gemaakt.

7, Klachten-engeschillenregeling
7.7 't Regthuys B.V. beschikt over een klachtenregeling die

voldoet aan de Verordening op de Advocatuur.
7.2 Wanneer de behandeling van de klacht n¡et tot een

oplossing heeft geleid, kan de klacht op grond van de
Geschillenregeling Advocatuur worden voorgelegd aan de
Geschillencommiss¡e Advocatuur,

7.3 Op iedere opdracht aan 't Regthuys B'V. is de
klachtenregeling, alsmede de Geschillenregeling
Advocatuur van toepassing.

Archivering
Þossiers worden na beëindiging van de opdracht gedurende
tenminste zeven jaar bewaard, waarna het't Regthuys B.V.

vr¡j staat het dossier te vernieti8en.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
9.1 Op de rechtsverhouding tussen 't Regthuys B.V. en haar

opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassinS.
9.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig

geschil tussen 't Regthuys B.V. en een opdrachtgever kennis
te nemen, onverminderd de bevoegdheden van organen
van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deze algemene voorwaarden zijn op 15 februari 2OL7 gedeponeerd ter griff¡e vãn de rechtbank Gelderland te Arnhem onder nummer
5/20!7.De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en kunnen ook worden geraadpleegd op de website
www.tregthuys. nl.


