Algemene voorwaarden AKL Advocaten
1. Definities
- Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) van de advocaat die de opdracht
heeft aanvaard.
- Advocaat: de advocaat verbonden aan AKL Advocaten
- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen client en de advocaat
- Verschotten: de kosten die worden gemaakt in het belang van de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten,
deurwaarderskosten en leges
- Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief
verschotten en kantoorkosten als hiervoor bedoeld, die de advocaat voor de
uitvoering van de werkzaamheden met de cliënt is overeengekomen.
2. Kantoororganisatie
AKL Advocaten (KvK-nummer 71660097) is een kostenmaatschap/
samenwerkingsverband van natuurlijke personen/in de kamer van koophandel
ingeschreven eenmanszaken die zich tot doel stellen de praktijk van advocaat
uit te oefenen, bestaande uit de volgende advocaten:
- Mevrouw mr S. Arakelyan, h.o.d.n. AKL Advocatuur (KVK-nummer
62847481)
- De heer mr P.R. Hogerbrugge, h.o.d.n. Advocatenkantoor Hogerbrugge
(KVK-nummer 08218520)
die ieder voor zich in hun relatie met hun respectievelijke opdrachtgevers
(hierna: cliënten) zelfstandig ondernemer en opdrachtnemer zijn van de aan
hen opgedragen werkzaamheden.
2. Toepassingsgebied
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht,
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of
aanvullende opdracht, van cliënt(-en) respectievelijk diens/dier
rechtsopvolger(-ers)
aan
individuele
advocaten
van
de
kostenmaatschap onder de naam “AKL Advocaten”.
b) Door verstrekking van de opdracht en toezending van de
opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden aan de cliënt
verklaart cliënt bekend te zijn met de inhoud van deze algemene
voorwaarden en deze te aanvaarden.
c) Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle advocaten van
de kostenmaatschap “AKL Advocaten” alsook ten behoeve van
ex-deelnemers van de kostenmaatschap, bestuurders van deelnemers
en al degenen die, al of niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor
een deelnemer werkzaam zijn of waren. Tevens zijn de voorwaarden
bedongen voor een ieder voor wiens/wier handelen of nalaten de
deelnemer(-s) van de kostenmaatschap “AKL Advocaten” aansprakelijk
is of kan zijn.
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d) De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
e) Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. De cliënt en de individuele advocaat zullen dan
zo nodig in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
3. De opdracht
a) Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard
door de individuele advocaat van de kostenmaatschap ‘AKL
Advocaten” die de opdracht voor eigen rekening en risico heeft
ontvangen en aanvaard.
b) De opdracht komt tot stand op het moment dat de aanvaarding daarvan
schriftelijk door de advocaat aan de cliënt is bevestigd.
c) De advocaat is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van
de verstrekte opdracht uit te voeren nadat de cliënt de eigen bijdrage of
een voorschot op de nader vast te stellen eigen bijdrage (in het geval
van gefinancierde rechtsbijstand) dan wel een voorschot ter zake
honorarium en verschotten heeft betaald. De advocaat geeft dit in het
eerste schriftelijke contact met cliënt aan. Een aldus betaald voorschot
of eigen bijdrage wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
d) Tot op het moment van betaling van het onder 3c bedoelde voorschot is
de advocaat slechts gehouden werkzaamheden uit te voeren die zijn
gericht op het veilig stellen van termijnen. Hiertoe behoort uitdrukkelijk
niet het aanbrengen van zaken bij een gerechtelijk college zonder dat
cliënt het hiervoor verschuldigde griffierecht volledig heeft voldaan.
e) Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de aanvaarde opdracht door deze
advocaat wordt uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat de
opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een andere
advocaat voor het overeengekomen uurtarief.
f) De werking van de artikelen 6:6 lid 2 en 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409
BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
g) De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van
haar/hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter uitdrukkelijk
geen resultaatsverbintenis in, maar is een inspanningsverbintenis. De
advocaat kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde
resultaat.
h) De advocaat zal bij het inschakelen van derden, indien die redelijkerwijs
mogelijk is, van tevoren overleggen met cliënt. De advocaat is niet
aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden.
i) Indien de cliënt de inhoud van de door de advocaat voor hem/haar/hen
verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) aan derden
verstrekt, is cliënt jegens de advocaat gehouden de derden erop te
wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder de toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden. Indien de derde(-n) gebruik
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maakt/maken van de inhoud van de werkzaamheden, is/zijn de
derde(-n) gebonden aan de inhoud van deze algemene voorwaarden.
j) Op grond van geldende regelgeving (waaronder uitdrukkelijk de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de
individuele advocaat verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en
ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te
melden. Met het geven van een opdracht aan de individuele advocaat,
bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn
toestemming te geven.
4. Aansprakelijkheid
a) Iedere advocaat van de kostenmaatschap ‘AKL Advocaten” heeft een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ten minste die
bedragen, welke door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn
voorgeschreven.
b) Indien de uitvoering van een opdracht door de advocaat van de
kostenmaatschap “AKL Advocaten” leidt tot aansprakelijkheid, zal die
aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het
desbetreffende
geval
onder
de
ter
zake
toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de
desbetreffende polis.
c) Op verzoek wordt aan de cliënt een dekkingsoverzicht en
verzekeringsverklaring toegezonden.
d) Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 4a
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid
van de desbetreffende advocaat in ieder geval beperkt tot het
honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is
gebracht en tijdig is voldaan door cliënt in de 12 maanden voorafgaand
aan de gebeurtenis - die tot aansprakelijkheid aanleiding heeft gegeven
- plaatsvond, met een maximum van de aansprakelijkheid tot een
bedrag van 5.000,00 euro (zegge: vijfduizend euro).
e) De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid heeft de cliënt uitsluitend
jegens de individuele advocaat aan wie de opdracht is verstrekt en
welke de opdracht heeft aanvaard en derhalve nooit jegens een andere
advocaat van de kostenmaatschap “AKL Advocaten” en/of de
kostenmaatschap “AKL Advocaten”.
f) Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop
van zes maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend was dan
wel had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid
van de individuele advocaat.
g) Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder
alle omstandigheden uitgesloten.
5. Gefinancierde rechtsbijstand
a) Met de cliënt is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor
gefinancierde rechtsbijstand. De client verklaart zich ermee bekend dat
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indien de advocaat namens de hem/haar een toevoeging aanvraagt bij
de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke
taak, informatie over hem/haar (en eventueel ook diens partner) kan
opvragen bij overheidsinstanties als de basisregistratie personen en de
belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt
verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
b) De cliënt verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand
een eigen bijdrage zal opleggen, welke door de advocaat aan hem/haar
in rekening wordt gebracht. De advocaat is gerechtigd een voorschot te
verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en
de verschotten.
c) Indien na afloop van de zaak, welke op basis van gefinancierde
rechtshulp is behandeld, een financieel resultaat is behaald dat
overeenkomt met 50% van het voor de cliënt geldende (fiscale)
heffingsvrije vermogen, dan zal door de Raad voor Rechtsbijstand de
toevoeging worden ingetrokken. De cliënt zal dan alsnog het in de
opdrachtbevestiging genoemde honorarium, vermeerderd met
verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd zijn.
6. Tarieven
a) De advocaat van de kostenmaatschap “AKL Advocaten” aan wie een
opdracht is gegeven en die deze heeft aanvaard brengt aan de cliënt
vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht een tarief in
rekening, te vermeerderen met kantoorkosten, verschotten en
verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
b) Tenzij tussen cliënt en de advocaat uitdrukkelijk anders is afgesproken
of zo dit voortvloeit uit de aard van de opdracht, wordt het honorarium
bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende
opdracht overeengekomen uurtarief.
c) De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 6% van het
honorarium.
d) De advocaten van de kostenmaatschap “AKL Advocaten” bieden
tevens de mogelijkheid werkzaamheden te verrichten op basis van een
vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde
rechtsbijstand. Indien cliënt hiervoor in aanmerking wenst te komen
dient de cliënt dit met de betreffende advocaat overeen te komen bij de
totstandkoming van de overeenkomst.
e) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door de advocaat van
de kostenmaatschap “AKL Advocaten” maandelijks worden
gedeclareerd. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van
veertien dagen na factuurdatum, zonder dat cliënt gerechtigd is enige
korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van
deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente,
gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
f) Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn
volledig is voldaan, heeft de advocaat het recht, zonder nadere
aankondiging de werkzaamheden voor cliënt in het kader van de
verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden
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laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van
de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren
bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte
verschotten. De advocaten van de kostenmaatschap “AKL Advocaten”
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van
client en/of derden ten gevolge van de opschorting van de
werkzaamheden.
g) In het geval de advocaat genoodzaakt is incassomaatregelen te treffen
jegens cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso voor rekening
van cliënt. Hierbij wordt aangesloten bij de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
7. Geschillenregeling
a) De advocaten van de kostenmaatschap kennen een interne
klachtenregeling en zijn aangesloten bij de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur.
b) Bij de afhandeling van klachten over de dienstverlening of over
declaraties zal in eerste instantie de interne klachtenprocedure moeten
worden doorlopen. Hierbij zal de in deze regeling beschreven
procedure worden gevolgd. Wanneer de klacht niet tot volle
tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, kan de cliënt zich
wenden tot de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
c) De interne klachtenregeling van de advocaten van de kostenmaatschap
kan bij elk van hen worden opgevraagd. De interne klachtenregeling is
gepubliceerd op de website van “AKL Advocaten”.
d) Het Reglement geschillencommissie Advocatuur kan worden
opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus
90600, 2509 LP Den Haag, Bordewijklaan 46, 2591 Den Haag, telefoon
070 3105310, fax 070 3658812, website: www.geschillencommissie.nl.
8. Toepasselijk recht
a) Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de individuele advocaat
van de kostenmaatschap “AKL Advocaten” is Nederlands recht van
toepassing.
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