
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
1. Fritse Advocatuur is een eenmanszaak, die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat 

uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin van het woord. 

2. Fritse Advocatuur staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 702550065. 

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden 

verricht of te verrichten door Fritse Advocatuur. 

4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aan-

vaard en uitgevoerd door Fritse Advocatuur. 

5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdracht-

gever / cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de 

wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten 

ontlenen. 

6. Het staat Fritse Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te la-

ten uitvoeren door inschakeling van derden. 

7. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal 

Fritse Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling ge-

schiedt steeds voor rekening van de cliënt. Fritse Advocatuur is gemachtigd zonder vooraf-

gaand overleg met de cliënt, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar in-

geschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van 

deze derden is Fritse Advocatuur niet aansprakelijk. 

8.  Iedere aansprakelijkheid van Fritse Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het des-

betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzeke-

ring wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de po-

lisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien geen uitkering mocht plaats-

vinden is de aansprakelijkheid van Uilhoorn & Fritse Advocaten beperkt tot een bedrag ge-

lijk aan het door Uilhoorn & Fritse Advocaten in verband met de desbetreffende opdracht in 

rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00. 

9. Een uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet 

deugdelijk functioneren van door Fritse Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht ge-

bruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezon-

derd, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen 

van audio- en of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. 

10. Ieder vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de 

dag, volgende op die waarop cliënt met de schade en met Fritse Advocatuur als de daarvoor 

aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

11. Als de opdracht afkomstig is van meerdere opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de 

aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van alle 

opdrachtgevers gezamenlijk en niet voor iedere opdrachtgever apart. In het geval van een 

aansprakelijkheid, is het aan de opdrachtgevers hoe zij het uitbetaalde bedrag onderling 

verdelen.  

12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt voor de opdracht aan & Fritse Advo-

catuur een uurtarief, daaronder niet begrepen verschotten en BTW, overeengekomen. Tot 
de verschotten behoren onder andere griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittrek-

sels en reiskosten. 

13. De tarieven van Fritse Advocatuur worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling  

van declaraties van Fritse Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen  



 

 

 

na factuurdatum. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend 

binnen veertien dagen na de declaratiedatum.  

14. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werk-

zaamheden. Dit voorschot zal met de slotdeclaratie worden verrekend. Werkzaamheden 

kunnen door Fritse Advocatuur worden opgeschort indien de cliënt de declaratie onbetaald 

laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Bij overschrijding van de be-

talingstermijn is de cliënt in verzuim en is een  

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.  

Indien Fritse Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die  

in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen - wat betreft de  

buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor  

buitengerechtelijke incassokosten - voor rekening van de cliënt.  

15. Fritse Advocatuur registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van cliënten. Ieder die ge-

bruik maakt van de diensten van Fritse Advocatuur geeft op voorhand aan degenen die deze 

diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen 

van Fritse Advocatuur dan de direct betrokken advocaten nuttig en/of noodzakelijk is in het 

kader van relatiebeheer, ter kennis van die anderen te brengen. 

16. Fritse Advocatuur is op grond van geldende regelgeving ten aanzien van voorkoming van 

witwassen en financiering van terrorisme verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke 

situaties en transacties bij de desbetreffende autoriteiten te melden. In dat kader is Fritse 

Advocatuur verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren welk onderzoek onder meer het 

vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Door Fritse Advocatuur een opdracht te 

geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te 

geven. 

17. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Fritse Advocatuur en op alle werk-

zaamheden van Fritse Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. 

18. Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen  

Fritse Advocatuur en de cliënt. 

19. Na afronding van een zaak, om welke reden dan ook, zal het dossier zal gedurende zeven 

jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. De opdrachtgever ontvangt hier-

over geen notificatie. 
           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


