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Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Bouddount 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
Advocatenkantoor Bouddount is een eenmanszaak. Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle opdrachten, waaronder ook vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan 
de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid 
van de (eventuele) door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt 
ten behoeve van al die genen die voor Advocatenkantoor Bouddount werkzaam zijn. 
 
Artikel 2 Overeenkomst van opdracht 
 
Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht door Advocatenkantoor 
Bouddount schriftelijk is aanvaard. Alle opdrachten van cliënten worden aangemerkt als aan 
Advocatenkantoor Bouddount verstrekte opdrachten, die  worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Bouddount. De advocaat voert de opdracht uit 
naar beste kunnen en met zorgvuldigheid. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis in. 
Advocatenkantoor Bouddount is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdrachten derden in 
te schakelen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten 
behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden 
geen rechten ontlenen. 
 
Artikel 3 Aansprakelijkheidsbeperking 
 
Advocatenkantoor Bouddount is uitsluitend aansprakelijk voor haar eigen handelen of 
nalaten. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bouddount is beperkt tot het bedrag 
dat in een voorkomend geval door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitgekeerd. Indien door voormelde aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering  
mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor  
Bouddount in de desbetreffende zaak en in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte 
honorarium exclusief overige kosten. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor 
Bouddount de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Bouddount is niet 
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Advocatenkantoor Bouddount is door 
de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt 
te  aanvaarden. De  aansprakelijkheidsbeperking geldt  niet voor opzet of grove schuld 
zijdens Advocatenkantoor Bouddount. 
 
Artikel 4 Betaling 
 
Declaraties dienen te worden voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige 
voldoening van de declaraties door de opdrachtgever zijn administratiekosten verschuldigd 
en wordt rente in rekening gebracht. Indien, ten einde betaling van de openstaande 
declaraties te verkrijgen  door  Advocatenkantoor Bouddount, werkzaamheden worden  
verricht, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% van  
het  openstaande  bedrag. Indien  de  opdracht  is gegeven door een ander dan de cliënt, is  
zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan 
Advocatenkantoor Bouddount toekomt, tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 5 Geschillen 
 
Advocatenkantoor Bouddount hanteert een interne klachtenprocedure. De tekst van de 
interne  klachtenregeling is te downloaden via www.advocatenkantoorbouddount.nl. Op de 
overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Bouddount en de opdrachtgever is 
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Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen wanneer de interne klachtenprocedure  
geen uitkomst biedt, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.  


