
      ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten terzake 
dienstverlening die een opdrachtgever (hierna: Cliënt) aan Advocatenkantoor Reijans 
B.V. (hierna: Reijans) of werknemers daarvan verstrekt. 

  
2.  In afwijking van art. 7:408 lid 2 BW is Reijans gerechtigd om, met inachtneming van 

de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen. 

3. Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder 
opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt 
zonder ingebrekestelling in verzuim. 

4. Reijans kan voor rekening en risico van cliënt derden inschakelen. Zij overlegt 
daarover voor zoveel mogelijk met cliënt. Reijans is echter gerechtigd om zonder 
overleg een deurwaarder in te schakelen. Reijans is voorts gerechtigd (mede) namens 
cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derden te 
aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van Reijans voor tekortkomingen van een derde is 
uitgesloten. 

5. De aansprakelijkheid van Reijans jegens cliënt is voorts beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag 
van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, behoudens in geval dwingend 
recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
Reijans. 

6. Indien, om welke reden dan ook, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet 
wordt uitbetaald, is de aansprakelijkheid van Reijans beperkt tot een bedrag ter grootte 
van het honorarium exclusief BTW en verschotten dat in het jaar waarin de fout is 
gemaakt door Reijans in de desbetreffende zaak aan cliënt is gefactureerd en door 
cliënt is betaald, met een maximum van € 50.000,00. 

7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschied uitsluitend ten behoeve van cliënt. 
Derden kunnen aan de uitvoering van de door cliënt verrichte werkzaamheden geen 
rechten verlenen. 

8. Reijans heeft een eigen interne klachtenregeling en is aangesloten bij de 
Geschillencommissie Advocatuur. Op eerste verzoek, kan cliënt een exemplaar van 
bedoelde regelingen krijgen. 
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