
ALGEMENE VOORWAARDEN                                      
Advocatenkantoor Suze Oudenhoven 

1. ALGEMEEN                                                                            

Advocatenkantoor Suze Oudenhoven (hierna genoemd: Advocatenkantoor 
SO) is een eenmanszaak die wordt gedreven door mr. S.P.J. Oudenhoven 
met als doel het uitoefenen van een advocatenpraktijk gevestigd in 
Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 74039296.  

2. TOEPASSELIJKHEID  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
van opdracht die door mr. S.P.J. Oudenhoven, handelend onder de naam 
(hierna: h.o.d.n) Advocatenkantoor SO, zijn gesloten, tenzij voorafgaand 
aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is 
overeengekomen. Deze gelden ook voor aanvullende opdrachten en/of 
vervolgopdrachten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

3. DE OVEREENKOMST  

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. S.P.J. 
Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO. Een overeenkomst van 
opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door mr. S.P.J. 
Oudenhoven is aanvaard.  

4. AANSPRAKELIJKHEID  

Iedere aansprakelijkheid van mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. 
Advocatenkantoor SO, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende 
geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.  

5. INSCHAKELING DERDEN  

Bij het inschakelen van derden (zoals onder andere deurwaarders en 
accountants) zal mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, 
steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. S.P.J. Oudenhoven, 
h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, is niet aansprakelijk voor tekortkomingen 
van derden. Mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, is door 
de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van 
derden (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden.  

6. DE OPDRACHTGEVER  

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

7. AANSPRAKEN VAN DERDEN  

De opdrachtgever vr i jwaart mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. 
Advocatenkantoor SO, tegen alle aanspraken van derden, de redelijke 
kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 
samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor 
opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van 
mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO.  

8. VORDERINGSRECHTEN  

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook 
jegens mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, in verband 
met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar 
na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend 
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.  

9. OPZEGGING 

Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht 
heeft mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, het recht de 
opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de 
gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten, per ommegaande en 
zonder opschorting en/of verrekening te voldoen. Na betaling van de 
gemaakte uren en kosten zal mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. 
Advocatenkantoor SO, haar medewerking verlenen aan de overdracht van 
de opdracht aan een andere advocaat. 

10. DECLARATIE  

Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het 
overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en 21 % 
omzetbelasting verschuldigd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
Onder verschotten wordt verstaan: kosten die voor de uitvoering van de 
overeenkomst worden gemaakt en niet in het overeengekomen honorarium 
of in de tarieven zijn verwerkt, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, 
reiskosten, kosten externe deskundigen, vertaal- en/of tolkkosten, kosten 
opvragen uittreksels of andere documenten (bijvoorbeeld bij Kamer van 
Koophandel, gemeente en/of andere instanties), buitengewone 
(aangetekende) verzendkosten of (spoed)koerierskosten, buitengewone 
kopieer- en/of printkosten (drukwerk) en alle overige buitengewone kosten.  

11. GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND  

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van 
gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in artikel 10 slechts voor de 
kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de 
opdrachtgever komen.  

12. TUSSENTIJDSE REKENINGEN  

Verrichte werkzaamheden en verschotten kunnen tussentijds in rekening 
worden gebracht. Advocatenkantoor SO is steeds gerechtigd van de 
opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 
voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.  

13. BETALING EN TARIEFWIJZIGING 

Betaling van declaraties van Advocatenkantoor SO dient, zonder 
opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en is Advocatenkantoor SO gerechtigd de wettelijke 
(handels)rente in rekening te brengen.  

Mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, is gerechtigd om 
jaarlijks per 1 januari haar uurtarieven te wijzigen. 

14. (BUITEN)GERECHTELIJKE KOSTEN  

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering 
van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag 
– komen voor rekening van de opdrachtgever. Mr. S.P.J. Oudenhoven, 
h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, is bij gebrek aan tijdige betaling gerechtigd 
om de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder aansprakelijk te 
zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van 
mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, om tot gerechtelijke 
invordering van het openstaande bedrag over te gaan. 

15. VERREKENEN 

Indien mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, met 
opdrachtgever heeft afgesproken dat een voorschot wordt betaald, is zij 
gerechtigd om dit voorschot te verrekenen met de tussentijdse declaratie of 
einddeclaratie. 
 
 
16. DERDEN 

Naast mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, kunnen alle 
personen die bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever door/
namens mr. S.P.J. Oudenhoven ingeschakeld zijn, zich beroepen op deze 
algemene voorwaarden. 

17. VERNIETIGING DOSSIER 

Mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, is gerechtigd het 
dossier van opdrachtgever na verloop van 7 jaren na het sluiten van de 
zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.  
 
18. KLACHTENREGELING 

Op alle tussen mr. S.P.J. Oudenhoven, h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, en 
opdrachtgever gesloten opdrachten is voorts de Klachtenregeling van 
Advocatenkantoor SO van toepassing. De klachtenregeling wordt op 
verzoek kosteloos toegezonden. 

 
19. GESCHILLEN 

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en mr. S.P.J. Oudenhoven, 
h.o.d.n. Advocatenkantoor SO, is Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de Nederlandse rechter. 


