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1. Van Kaam Advocaten (“VKA”) is een maatschap, gevestigd aan het Oosteinde 3, 1017 WT te 

Amsterdam (BTW-nummer: 856.133.954.B.01), die tot doel heeft de uitoefening van de praktijk van 

advocaat. 

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VKA. 

 

3. Alle aan haar verstrekte opdrachten worden door VKA uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met 

uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek. VKA is derhalve de enige 

opdrachtnemer, ongeacht of de opdrachtgever de opdracht heeft verleend met de intentie dat de 

werkzaamheden worden uitgevoerd door een bepaalde persoon. De maten van VKA en degenen die 

werkzaam zijn voor VKA zijn niet persoonlijk aansprakelijk of gebonden en de opdracht eindigt niet 

door hun dood, faillissement of onder curatele stelling. 

 

4. Teneinde belangenconflicten te voorkomen, dienen opdrachtgevers VKA voor aanvaarding van de 

opdracht de namen van (potentiële) wederpartijen te verstrekken. VKA advocaten zal tijdig 

onderzoeken of het haar vrijstaat voor opdrachtgever op te treden ten aanzien van de betreffende 

opdracht. Wanneer VKA tot het oordeel komt dat dit niet het geval is, zal VKA de betreffende 

opdracht in beginsel niet aanvaarden. 

 

5. Iedere aansprakelijkheid van VKA is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door VKA afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor VKA krachtens de 

polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt 

ook indien ten onrechte een opdracht geweigerd is en daaruit schade voortvloeit. 

 

6. De aansprakelijkheid van VKA vervalt indien de opdrachtgever VKA niet binnen 12 maanden schriftelijk 

aansprakelijk heeft gesteld, te rekenen vanaf de datum waarop de opdrachtgever bekend is geworden, 

of bekend kan worden geacht, met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt. 

 

7. VKA kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de 

diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel 

mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal VKA aansprakelijk zijn voor 

eventuele tekortkomingen van deze derden. 

 

8. VKA aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door VKA verrichte werkzaamheden zonder haar 

toestemming voor een ander doel of in een andere situatie gebruikt worden dan waarop de 

werkzaamheden oorspronkelijk betrekking hadden. 



 

 

 

9. Opdrachtgever vrijwaart VKA tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand 

daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van VKA. 

 

10. Het honorarium zal berekend worden op basis van het aantal gewerkte uren tegen door VKA 

vastgestelde en aan de opdrachtgever vooraf kenbaar gemaakte uurtarieven, te vermeerderen met 

BTW en een vast percentage kantoorkosten, tenzij anders overeen is gekomen. VKA is gerechtigd in 

voorkomende gevallen voorschotten op het honorarium in rekening te brengen en kan door de 

opdrachtgever niet verplicht worden met de werkzaamheden aan te vangen alvorens het 

overeengekomen voorschot door VKA is ontvangen. 

 

11. Additionele kosten, niet behorende tot het uurtarief van VKA, zoals maar niet beperkt tot griffierecht, 

informatiekosten, deurwaarderskosten, reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten en voorts alle kosten 

van derden welke in overleg met de opdrachtgever bij de opdracht zijn betrokken zullen aan de 

opdrachtgever worden doorbelast. 

 

12. De werkzaamheden worden in beginsel op maandelijkse basis gedeclareerd met een betalingstermijn 

van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is VKA gerechtigd de wettelijke rente als ook alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

13. Op alle diensten van VKA is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Hiermee voldoet VKA aan 

artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Deze regeling is openbaar gemaakt op de website 

www.van-kaam.nl en zal op ieder schriftelijk verzoek daartoe (via info@van-kaam.nl) aan 

opdrachtgever verstrekt worden. Deze regeling is in overeenstemming is met het door de Orde van 

Advocaten opgestelde Model. 

 

14. Deze algemene voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn op eventuele aanvullende en 

vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

 

15. Op deze algemene voorwaarden kan eveneens een beroep worden gedaan door de maten binnen 

VKA, de Stichting Beheer Derdengelden Van Kaam Advocaten en haar bestuurder(s), de bij VKA 

werkzame advocaten en alle overige personen die voor of namens VKA werkzaam zijn. 

 

16. De algemene voorwaarden van VKA zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. In geval 

van een meningsverschil over de interpretatie van enige bepaling zal de Nederlandstalige tekst 

prevaleren en bindend zijn. 
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17. Op de rechtsverhouding tussen VKA en haar opdrachtgevers is met uitsluiting van ieder ander recht 

Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen – met uitsluiting van de geschillen 

ten aanzien waarvan een klachtenprocedure loopt - uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Amsterdam. Dit geldt ook voor niet opgeloste klachten. 

 

Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 32/2016 

 

 

 


