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A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  

1. “BOS Advocaten” is de handelsnaam van Coöperatieve 
Vereniging Advocatenkantoor Bos u.a., ingeschreven in het 
handelsregister onder KvK-nummer 51411520, statutair 
gevestigd te Noordwijk. Leden van deze coöperatie zijn 
zelfstandig werkende advocaten die voor eigen rekening en 
risico hun advocatenpraktijk, mede onder de handelsnaam 
“BOS Advocaten”, uitoefenen. De in artikel 3 aangeduide 
overeenkomst van opdracht zal uitsluitend worden aangegaan 
met de advocaat als opdrachtnemer. Coöperatieve Vereniging 
Advocatenkantoor Bos u.a., noch haar leden - behoudens de 
opdrachtnemende advocaat - zullen door de opdracht 
gebonden zijn. De statuten en ledenlijst van de Coöperatieve 
Vereniging Advocatenkantoor Bos u.a liggen op kantoor ter 
inzage.  

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de 
advocaat verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere 
vervolgopdracht of gewijzigde/aanvullende opdracht, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene 
voorwaarden gelden ook voor voor de advocaat werkzame 
personen, hetzij werkzaam binnen het verband van de 
Coöperatieve Vereniging, dan wel daarbuiten. 

 
3. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de 

opdracht door de opdrachtnemer is aanvaard en schriftelijk is 
bevestigd. De overeenkomst eindigt tussentijds slechts door 
een schriftelijke mededeling. 

 

4. De opdrachtnemer heeft een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de 
polisvoorwaarden ten kantore ter inzage liggen. Iedere 
aansprakelijkheid bij de verstrekte opdrachten is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te 
vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de 
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

 

5. Bij het inschakelen van derden, behoudens deurwaarders, zal 
BOS Advocaten bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk 
overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid 
voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, tenzij in 
geval van opzet of grove schuld aan de zijde van 
opdrachtnemer.  

 

6. De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit 
honorarium, kantoorkosten, overige verschotten en 
omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is 
het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – 
en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de 
opdracht bestede tijd. Alle overige kosten die ten behoeve van 
de werkzaamheden worden gemaakt, zoals legeskosten, 
deurwaarderskosten, kosten van uittreksels (Kamer van 
Koophandel en Gemeente), griffierechten, reiskosten, alsmede 
alle andere kosten die niet in het uurtarief of de prijsafspraak 
begrepen zijn, zijn voor rekening van opdrachtgever. De 
opdrachtnemer mag een voorschot verlangen voor te verrichten 
werkzaamheden ter verrekening met de eindnota. 

 

7. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor een 
“toevoeging” (door de Staat gefinancierde rechtsbijstand), is de 
opdrachtgever verplicht de door de Raad voor Rechtsbijstand te 
bepalen ‘eigen bijdrage’ binnen de door de opdrachtnemer 
gestelde termijn te betalen. Daarnaast moet de opdrachtgever 
overige gerechtelijke kosten betalen, zoals griffierechten, 
deurwaarderskosten en uittreksels. Als de aanvraag voor een 
toevoeging wordt afgewezen, zullen de reeds gemaakte kosten 
in rekening worden gebracht aan de hand van een uurtarief of 
andere afspraak en zal die afspraak van toepassing zijn op de 
rest van de werkzaamheden.  

8. De door de opdrachtnemer te verzenden declaraties dienen, 
zonder opschorting of verrekening, te worden voldaan binnen 

14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde 
termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan 
aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies ad 
1% per maand in rekening worden gebracht, zulks met een 
minimum van € 50,-. De opdrachtgever is de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd tot de datum van voldoening. Alle 
(buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de 
invordering van de declaraties komen voor rekening van de 
opdrachtgever. 

 

9. De opdrachtnemer heeft het recht het gehanteerde uurtarief en 
de berekende kantooropslag tussentijds te wijzigen, zulks alleen 
na voorafgaande schriftelijke bevestiging. 
 

10. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar 
worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. De 
originelen zullen zo mogelijk aan de opdrachtgever worden 
verstrekt. 

 

11. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen 
aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
 

12. De opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer is een inspanningsverbintenis, geen 
resultaatsverbintenis. De opdrachtnemer heeft een strikte 
geheimhoudingsplicht. 

 
13. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, 

welke de advocaat naar haar oordeel nodig heeft voor het 
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste 
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit 
de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende 
schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het 
niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de 
verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter 
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit 
de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  

 
14. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake 
bevoegde Nederlandse rechter. Partijen verklaren hierbij de 
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. 
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over het functioneren 
van de advocaat, zal deze klacht eerst intern worden behandeld. 
Het door de opdrachtgever in te vullen klachtenformulier staat 
op de website (www.bosadvocaten.nl) en wordt daarnaast op 
verzoek toegestuurd. De kantoorklachtenregeling staat op de 
website. Mocht deze klachtenbehandeling niet tot de 
tevredenheid van de opdrachtgever leiden, kan de klacht 
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.  

      


