Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur bv
1. Van Meer JZA bv (hierna: van Meer JZA) is een besloten vennootschap en heeft als doel het
uitoefenen van een advocatenpraktijk, een en ander in de ruimste zin.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Meer JZA te verrichten en
verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen).
Aanvaarding van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen: die zijn niet van toepassing. Dit tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van
een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Meer JZA. Dit betekent dat de
opdrachtgever ermee instemt dat Van Meer JZA onder haar verantwoordelijkheid de opdracht laat
uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat en zo nodig door andere personen. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4. Van Meer JZA bij het inschakelen van niet tot het kantoor behorende derden (behoudens
deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers) en bij de selectie daarvan zoveel mogelijk tevoren
overleggen met de opdrachtgever. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden komen
voor rekening van de opdrachtgever. Van Meer JZA is niet aansprakelijk voor derden die zij in
verband met een opdracht inschakelt. Van Meer JZA is gerechtigd om een
aansprakelijkheidsbeperking van een door haar ingeschakelde derde mede namens de opdrachtgever
te aanvaarden.
5. Iedere aansprakelijkheid van Van Meer JZA is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval
onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald,
vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering van het kantoor geldende eigen risico.
Daartoe heeft Van Meer JZA een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerde
som van € 1.000.000,-- per aanspraak en € 2.000.000,-- per verzekeringsjaar. Op verzoek wordt een
kopie van de verzekeringspolis aan de opdrachtgever toegezonden. Als om welke reden dan ook de
aansprakelijkheidsverzekering van Van Meer JZA niet uitbetaalt, is iedere aansprakelijkheid van het
kantoor beperkt tot een maximum bedrag van € 20.000,--.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingen en andere
bevoegdheden uit welke hoofde dan ook die de opdrachtgever jegens Van Meer JZA kan inroepen in
ieder geval twaalf maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of
redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingen en bevoegdheden.
7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd op basis
van het aantal door Van Meer JZA gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
Het honorarium wordt vermeerderd met verschotten en omzetbelasting en kan worden
vermeerderd met kantoorkosten. Van Meer JZA kan van de opdrachtgever een voorschot vragen.
Wordt een gevraagd voorschot niet betaald, dan mag Van Meer JZA de werkzaamheden opschorten,
met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor ontstaat. Een
voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

9. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk door Van Meer JZA is bevestigd. Indien
betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen is de opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Bij niet tijdige betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever
is Van Meer JZA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft
plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die
daardoor ontstaat.
10. Van Meer JZA kan tijdens de opdracht het uurtarief opnieuw vaststellen. Daarvan wordt aan de
opdrachtgever van te voren mededeling gedaan met inachtneming van een redelijke termijn.
11. Van Meer JZA stelt de identiteit van opdrachtgever vast en vangt niet aan met werkzaamheden
als de identiteit van opdrachtgever niet bekend is. Van Meer JZA is op grond van de geldende
regelgeving verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te
melden. Door Van Meer JZA een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te
zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. Van Meer JZA beschikt niet over een stichting
derdengelden. Daarom is het niet mogelijk om derdengelden te ontvangen. Financiële afwikkelingen
uit hoofde van mijn praktijk geschieden steeds tussen partijen zelf of op een andere
overeengekomen wijze.
12. Op de rechtsverhouding tussen Van Meer JZA en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Klachten van particuliere cliënten als bedoeld in de kantoorklachtenregeling van Van
Meer JZA, gepubliceerd op de website van het kantoor, die na interne behandeling niet zijn opgelost,
zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Advocatuur consumenten.
Door het aangaan van een overeenkomst met Van Meer JZA aanvaardt de opdrachtgever de
toepasselijkheid van de kantoorklachtenregeling en de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
13. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

