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1. Toepasselijkheid  
Op alle opdrachten die aan Cees Advocaten N.V. of enige van haar 
advocaten of medewerkers worden verstrekt zijn deze algemene voor-
waarden van toepassing.  

 
2. Verantwoordelijkheid opdrachten  

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Cees Advocaten 
N.V. en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdrach-
ten rust uitsluitend op Cees Advocaten N.V. en niet op haar advo-
caten of medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 
en 7:407, lid 2 BW is uitgesloten. 

 
3. Aansprakelijkheid 

Cees Advocaten N.V. noch haar advocaten en medewerkers in per-
soon, zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband 
met hun (beoogde) dienstverlening, ongeacht de grondslag van 
die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende. Cees 
Advocaten N.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. (Coolsingel 
139, 3012 AG Rotterdam) met een dekking van maximaal 
€ 5.000.000,00 per aanspraak en € 10.000.000,00 per verzeke-
ringsjaar (met een eigen risico van € 5.000,00 per aanspraak). In 
het geval van schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar 
worden gemeld en wanneer er dekking is, zal de aansprakelijkheid 
voor schade beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de verzekeraar 
uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Indien om 
welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering 
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maxi-
maal het bedrag aan honorarium dat Cees Advocaten N.V. voor de 
uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening heeft ge-
bracht in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waar-
door de aansprakelijkheid ontstond. 

 
4. Verjaring en verval 

Indien Cees Advocaten N.V. de uitoefening van haar advocaten-
praktijk staakt, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding je-
gens Cees Advocaten N.V., haar advocaten en medewerkers uiter-
lijk een jaar na de dag waarop deze uitoefening is gestaakt. Het 
recht op schadevergoeding vervalt twaalf maanden na de gebeurtenis 
waardoor de aansprakelijkheid ontstond. 

 
5. Aansprakelijkheid voor derden  

Als Cees Advocaten N.V. bij de uitvoering van een opdracht een 
derde inschakelt (waaronder mede wordt begrepen vertalers, ex-
terne advocaten en rolgemachtigden) dan is Cees Advocaten N.V. 
niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde wor-
den gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijk-
heid wil beperken, heeft Cees Advocaten N.V. de bevoegdheid om 
die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever 
te aanvaarden. 

 
6. Derdenbeding 

Deze algemene voorwaarden vormen tevens onherroepelijke der-
denbedingen ten behoeve van de advocaten en medewerkers van 
Cees Advocaten N.V. 

 
7. Tarieven en kosten  
 Cees Advocaten N.V. is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 

1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastge-
stelde uurtarieven. 

  
 Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken verschotten en 

onkosten worden separaat in rekening gebracht. Cees Advocaten N.V. 
rekent geen algemene opslag op de gemaakte uren voor kantoorkos-
ten; wel kan ter dekking van informatiekosten per dossier, mede in 
verband met op advocaten rustende verplichtingen uit hoofde van de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft), eenmalig een vast bedrag in rekening worden gebracht.  

 
 Cees Advocaten N.V. mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen 

voorschot of depot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaam-
heden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de op-
drachtgever een voorschotnota of declaratie niet (tijdig) voldoet.  

 
8. Klachten- en Geschillenregeling advocatuur  

Cees Advocaten N.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillen-
regeling Advocatuur. De klachtenregeling is gepubliceerd op de 
website van Cees Advocaten N.V. Indien de interne klachtenrege-
ling niet tot een oplossing van een geschil tussen Cees Advocaten 
N.V. en de opdrachtgever leidt, dan zal de daartoe meest gerede 
partij het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advoca-
tuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of 
de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, 
worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen 
reglement, dat op het kantoor van Cees Advocaten N.V. ter inzage 
ligt. 

 
9. Wwft / AVG  
 Wwft 
 Op grond van geldende regelgeving zijn de advocaten van Cees Ad-

vocaten N.V. onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever 
vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebrui-
kelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante 
autoriteiten van dergelijke transacties op de hoogte te stellen, zonder 
de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt 
hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te 
zullen verstrekken.  

 
 AVG  
 Cees Advocaten N.V. mag, al dan niet in verband met de opdracht, de 

(persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren (ook 
na uitvoering van de opdracht) en ter kennis brengen van eenieder 
binnen de organisatie van Cees Advocaten N.V. in verband met de 
behandeling van de opdracht, de bewaring van het dossier en ten be-
hoeve van haar relatiebeheer.  

 
 De opdrachtgever stemt ermee in dat Cees Advocaten N.V. bij com-

municatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden di-
gitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. 
Cees Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor de schade die voort-
vloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.  

 
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
 De rechtsverhouding met Cees Advocaten N.V. (waaronder die met 

haar advocaten en medewerkers) is onderworpen aan Nederlands 
recht en alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband 
houden met voornoemde rechtsverhouding zullen exclusief onder-
worpen zijn aan de jurisdictie van de rechter te Den Haag, Neder-
land. 


