
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

HOGEMAN DOOIJEWEERD ADVOCATEN 
 

1. Begrippen 
 
1.1. Hogeman Dooijeweerd Advocaten stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te 

oefenen, één en ander in de meest ruime zin. 
1.2. In deze algemene voorwaarden worden in het begrip Hogeman Dooijeweerd Advocaten 

tevens begrepen alle aan de vennootschap verbonden personen, waaronder in dienst 
zijnde advocaten en/of (middellijke) aandeelhouders en overige personen. 

1.3. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle 
door Hogeman Dooijeweerd Advocaten aan een cliënt geleverde producten en dien-
sten, alsmede alle andere door Hogeman Dooijeweerd Advocaten ten behoeve van een 
cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een op-
dracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een 
cliënt worden verricht. 

 
2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeen-

komsten waarbij Hogeman Dooijeweerd Advocaten Diensten aanbiedt of levert. Afwij-
kingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.2 Niet alleen Hogeman Dooijeweerd Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoe-
ring van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene 
voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van Hoge-
man Dooijeweerd Advocaten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij 
aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Hogeman Dooijeweerd Advo-
caten hebben verlaten. 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten van cliënten. 

 
3. Uitvoering Diensten 
 
3.1 Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt Hogeman Dooijeweerd Ad-

vocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgen-
de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 

3.2 Indien Hogeman Dooijeweerd Advocaten dit nuttig acht, is Hogeman Dooijeweerd Ad-
vocaten steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door 
anderen, dan wel de Diensten of deel ervan te laten uitvoeren door anderen. 

 
4. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid 
 
4.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurte-

nis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, zal 
die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door 
Hogeman Dooijeweerd Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 



 

 

met inbegrip van het eigen risico dat Hogeman Dooijeweerd Advocaten in verband met 
die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook 
een nalaten begrepen. 

4.2 Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door Hogeman Dooijeweerd 

Advocaten of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 
Hogeman Dooijeweerd Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt 
zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Hogeman Dooijeweerd Advo-
caten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen 
risico dat Hogeman Dooijeweerd Advocaten in verband met die verzekering draagt. 

4.3 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door 
Hogeman Dooijeweerd Advocaten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in ver-
band daarmee beperken. Hogeman Dooijeweerd Advocaten gaat ervan uit, en bedingt 
zo nodig bij dezen, dat Hogeman Dooijeweerd Advocaten in het kader van haar gege-
ven opdrachten bevoegd is om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede na-
mens cliënten te aanvaarden. 

4.4 Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat Hogeman Dooije-
weerd Advocaten een buiten de Europese Unie gevestigde persoon inschakelt om 
werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Hogeman 
Dooijeweerd Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon moch-
ten worden gemaakt. 

 
5. Honorering, kosten en betaling 
 
5.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de 

honorering van Diensten verleend door Hogeman Dooijeweerd Advocaten op basis van 
vaste uurtarieven, die door Hogeman Dooijeweerd Advocaten jaarlijks voor ieder van de 
aan het kantoor verbonden advocaten worden vastgesteld. 

5.2 Naast het honorarium en de opslag voor kantoorkosten zal Hogeman Dooijeweerd Ad-
vocaten verschotten en andere directe kosten die het verlenen van de Diensten met 
zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder 
andere griffiekosten, kosten van deurwaarders, kosten van gemachtigden of andere ex-
terne deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriers-
diensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken. 

5.3 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en 
het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelij-
kerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Hogeman 
Dooijeweerd Advocaten de cliënt tijdig informeren over de financiële consequenties van 
die extra werkzaamheden of prestaties. 

5.4 De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden 
door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht. Dit laat ove-
rigens onverlet de mogelijkheid dat de cliënt wordt verzocht een voorschot te voldoen in 
verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die 
voor hem moeten worden gemaakt. 

5.5 Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de slotdeclaratie. 
5.6 Tussentijdse en eind declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden 

voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan. 
5.7 Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft 

betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is ver-



 

 

eist. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is Hogeman Dooijeweerd Advocaten 
gerechtigd alle ten behoeven van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddel-
lijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enigerwijze jegens 
de cliënt schadeplichtig kan worden. 

5.8 Ingeval van betalingsverzuim is de cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd over 
openstaande vorderingen van Hogeman Dooijeweerd Advocaten ad 1% per maand, 
waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend. 

5.9 Ingeval Hogeman Dooijeweerd Advocaten om haar moverende redenen besluit een 
vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betalende declaraties langs ge-
rechtelijke weg te incasseren, is de cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, 
tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kos-
ten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. 
 

6 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur 
 
6.1 Hogeman Dooijeweerd Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling 

Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne 
klachtenprocedure.  

6.2 Deze procedure houdt in dat u uw eventuele klachten eerst aan het kantoor kenbaar 
maakt. Mocht Hogeman Dooijeweerd Advocaten er onverhoopt niet in slagen uw klacht 
te verhelpen, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle 
geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de door Ho-
geman Dooijeweerd Advocaten geleverde diensten, inclusief alle declaratiegeschillen, 
worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat even-
eens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere 
cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich, binnen een 
maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor, wendt tot de gewone rechter. 
Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake 
van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie 
stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil 
de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. 

6.3 Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur  is als bijlage ge-
hecht aan de brief ter bevestiging van onze dienstverlening. 

6.4 De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt 
tot stand door bevestiging van onze dienstverlening. 

 
7. Toepasselijk recht 

 
7.1  Op de rechtsverhouding tussen Hogeman Dooijeweerd Advocaten en haar cliënten is 

Nederlands recht van toepassing. 
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