
Algemene voorwaarden Stapelbroek Advocatuur 
 
 
1. Stapelbroek Advocatuur is een eenmanszaak in eigendom van mevrouw mr. J.G.T. Stapelbroek. 
  
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aangegaan tussen opdrachtgever en Stapelbroek Advocatuur, 

tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anderszins is overeengekomen.  
 

3. De opdracht kan mondeling of schriftelijk worden gegeven en wordt door Stapelbroek Advocatuur schriftelijk (per e-mail) bevestigd. Deze 
algemene voorwaarden zijn ook automatisch op alle opvolgende opdrachten van toepassing.  

 
4. Stapelbroek Advocatuur heeft het recht gedurende de opdracht tussentijds maandelijks de in de voorgaande periode verrichte 

werkzaamheden, gebaseerd op het uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd (berekend in eenheden van 6 minuten), te factureren. 
 
5. De door Stapelbroek Advocatuur op te maken declaratie is opgebouwd uit het honorarium (zie punt 4), eventuele verschotten en 

reiskosten alsmede de omzetbelasting (BTW). De door Stapelbroek Advocatuur in rekening te brengen “verschotten” bestaan uit de door 
derden aan Stapelbroek Advocatuur in rekening te brengen kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges etc. De verschotten 
worden integraal aan de opdrachtgever doorbelast. Voornoemde bedragen zijn zonder verrekening of opschorting verschuldigd. 

 
6. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op het daarop vermelde bankrekeningnummer o.v.v. factuurnummer. 

Betalingen op andere  bankrekeningnummers en/of zonder betalingskenmerk worden niet als betaling aangemerkt. 
 

7. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is 
opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de 
maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% 
van de hoofdsom met een minimum van € 40, vermeerderd met bovenvermelde vertragingsrente. 

 
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft over te gaan tot tijdige betaling enige factuur van Stapelbroek Advocatuur, heeft deze het recht 

de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te 
verzenden facturen tijdig te betalen. 

 
9. Stapelbroek Advocatuur heeft het recht op elk gewenst moment een voorschot aan honorarium in rekening te brengen, waarvan de 

betaling onverwijld of op een nader vast te stellen termijn door de opdrachtgever dient te worden voldaan.  Stapelbroek Advocatuur is 
gerechtigd ontvangen voorschotten te verrekenen met niet betaalde facturen aan de opdrachtgever, ook in andere zaken. 

 
10. Stapelbroek Advocatuur is gerechtigd alle door derden in rekening gebrachte kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, etc. bij 

wijze van een voorschot, danwel op elk moment tussentijds, in rekening te brengen. 
 
11. Iedere beroepsaansprakelijkheid van Stapelbroek Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 

door hem gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens 
de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. De polisvoorwaarden zijn op verzoek in te zien. Elke vordering jegens Stapelbroek 
Advocatuur verjaart binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever dan wel de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van 
het schade toebrengend feit.  

 
12. De opdrachtgever vrijwaart Stapelbroek Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, met inbegrip van de door Stapelbroek Advocatuur 

in verband daarmee te maken kosten, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, 
behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van mr. Stapelbroek. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering 
van een opdracht door Stapelbroek Advocatuur worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. 
Stapelbroek Advocatuur bedingt ten opzichte van de opdrachtgever voor zoveel nodig dat alle aan haar verstrekte opdrachten door de 
opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

 
13. Stapelbroek Advocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade die de opdrachtgever als gevolg van de door me Stapelbroek 

geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij 
deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mr Stapelbroek. 

 
14. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan mr. Stapelbroek aangeeft dat deze voor de verstrekte opdracht 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
opdracht, tijdig aan mr. Stapelbroek worden verstrekt en de opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte 
gegevens. 
 

15. Stapelbroek Advocatuur heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in 
het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Stapelbroek Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 
hij zijn dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 

 



16. Stapelbroek Advocatuur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren 
aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van het dossier,  zonder verdere aankondiging 
uit de archieven te verwijderen en te vernietigen. 

 
17. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord, dat indien voor hem een toevoeging wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand 

(RvR), de RvR ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en diens partner) opvraagt bij overheidsdiensten, 
zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.  

 
18. Stapelbroek Advocatuur heeft in de uitoefening van haar praktijk de beschikking over de Stichting derdengelden Stapelbroek Advocatuur. 

Indien ten behoeve van de opdrachtgever gelden op een bankrekening van deze stichting worden gestort, dan werkt de opdrachtgever 
eraan mee dat deze gelden binnen acht dagen nadien kunnen worden doorgestort op een op zijn naam gestelde of een door hem aan te 
wijzen bankrekening, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wwft en de 
Verordening op de administratie en de financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 
19. Stapelbroek Advocatuur is gerechtigd tussentijds haar tarieven te verhogen, welke op voorhand schriftelijk aan de opdrachtgever wordt 

aangekondigd, en welke wordt geacht te zijn aanvaard en daarmee van toepassing te zijn geworden op alle verstrekte opdrachten. 
 

20. In geval van verschil van mening over de hoogte van een factuur, dient de opdrachtgever zulks binnen 14 dagen na de factuurdatum aan 
Stapelbroek Advocatuur gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken. In geval van verschil van mening over de inhoud van de te verrichte 
werkzaamheden dient de opdrachtgever zulks zo spoedig mogelijk te melden, waarna Stapelbroek Advocatuur ernaar streeft in een 
gesprek met de opdrachtgever het verschil van mening op te lossen. Op deze geschillen is de kantoorklachtenregeling van Stapelbroek 
Advocatuur van toepassing.  

 
21. Op de rechtsverhouding tussen Stapelbroek Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 
22. Geschillen uit de rechtsverhouding tussen Stapelbroek Advocatuur en de opdrachtgever voortvloeien , worden - met uitzondering van die 

geschillen welke aan de Raad van Toezicht moeten worden voorgelegd - uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 
 

 


