
 

Algemene voorwaarden 

 

1. Haacker & Van Gastel Advocaten (“Haacker & Van Gastel”) bestaat uit de eenmanszaak Advocatenpraktijk Mr. 

B.N. Haacker (“Haacker”), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

32155731 en de besloten vennootschap Advocatenkantoor Van Gastel B.V. (“Van Gastel”), ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34342297. Hoewel Haacker en Van Gastel naar 

buiten toe onder gemeenschappelijke naam optreden, hebben zij geen formeel samenwerkingsverband in de zin 

van artikel 5.3 van de Verordening op de Advocatuur en werken Haacker en Van Gastel ieder voor eigen rekening 

en risico. Opdrachten en overeenkomsten komen dan ook alleen tot stand tussen enerzijds de opdrachtgever 

(“cliënt”) en anderzijds hetzij Haacker, hetzij Van Gastel afzonderlijk, die de opdracht voor eigen rekening en risico 

aanvaardt en uitvoert. Waar hierna Haacker & Van Gastel wordt vermeld, wordt afhankelijk van het 

desbetreffende geval bedoeld hetzij Haacker, hetzij Van Gastel.  

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en 

vervolgopdrachten daaronder begrepen) vertrekt aan Haacker & Van Gastel, althans de betrokken 

rechtsopvolger(s), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is 

overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

3. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht schriftelijk is aanvaard. Opdrachten worden 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende advocaat. Haacker & Van Gastel is niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde koeriers en deurwaarders. 

 

4. In ieder geval is bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk 

is van de aard en de omstandigheden van de zaak. Het voorschotbedrag zal pas worden verrekend met de 

einddeclaratie. 

 

5. De werkzaamheden die Haacker & Van Gastel in het kader van een overeenkomst van opdracht uitvoert worden, 

behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, in rekening gebracht op basis van bestede tijd 

vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen uurtarief (het honorarium), verhoogd met 21% 

omzetbelasting, alsmede eventuele kosten van derden (belaste en/of onbelaste verschotten) en reiskosten.  

 

6. Haacker & Van Gastel is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door 

haar vastgestelde uurtarieven. De uurtarieven van Haacker & Van Gastel worden jaarlijks per 1 januari 

geïndexeerd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. 

 

7. Haacker & Van Gastel declareert, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken haar 

werkzaamheden maandelijks en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Haacker & Van Gastel is gerechtigd 

haar werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk meegedeelde 

reden wordt overschreden. Indien Haacker & Van Gastel invorderingsmaatregelen neemt, zal de debiteur ten 

minste 12% (van het betreffende declaratiebedrag) aan invorderingskosten verschuldigd zijn. 

 

8. Haacker & Van Gastel heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke verzekering voldoet 

aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade is 

steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 

wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.  

 

9. Haacker & Van Gastel heeft een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris, welke klachtenregeling van 

toepassing is op alle opdrachten en op de website www.haackervangastel.nl te raadplegen is. In deze 

klachtenregeling is onder meer opgenomen dat, indien een klacht na behandeling conform de klachtenregeling 

niet is opgelost, de klacht aan de rechtbank kan worden voorgelegd. 

 



 

10. In het kader van de opdracht en de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en 

de financiering van terrorisme dient de opdrachtgever dan wel gevolmachtigde van de opdrachtgever zich op 

eerste verzoek van Haacker & Van Gastel rechtsgeldig te legitimeren. 

 
11. Haacker & Van Gastel maakt geen gebruik van een stichting tot beheer van derdengelden en evenmin van een 

derdengeldenrekening. 

 

12. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank 

te Amsterdam bevoegd. 

 

*** 

 


