
   
Opdrachtvoorwaarden van Advocatenkantoor Kijne 

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten  
– waaronder aanvullende opdrachten c.q. vervolgopdrachten dan wel nieuwe opdrachten – waarbij Advocatenkantoor 
Kijne diensten van welke aard ook levert en/of verricht. 
 
Alle opdrachten worden uitsluitend door Advocatenkantoor Kijne als opdrachtnemer aanvaard en de uitvoering van de 
werkzaamheden geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Kijne. Hiermee wordt toepassing van 
het bepaalde in artikelen 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle door Advocatenkantoor Kijne voor deze 
opdracht verrichte werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht tegen een gematigd 
uurhonorarium ad € 185,00, te vermeerderen met 5% kantooropslag en het geldende BTW tarief. Verreden kilometers 
worden daarnaast in rekening gebracht tegen € 0,50 per kilometer. 
Jaarlijks, per 1 januari, wordt het tarief herzien en automatisch (stilzwijgend) aangepast (waaronder geïndexeerd) 
 
Aan u zal worden doorbelast de door mij ten behoeve van u c.q. de opdracht te maken kosten en griffierechten alsmede 
kosten van ingeschakelde derden, zoals – doch niet beperkt tot – deurwaarder, procureur en expert.  
 
In beginsel zal Advocatenkantoor Kijne voor iedere opdracht een voorschot verlangen. Afhankelijk van de omvang 
van de verrichte werkzaamheden zal er wekelijks of maandelijks een declaratie worden toegezonden. De declaraties 
dienen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan er wettelijke handelsrente 
(artikel 6:119a BW) verschuldigd is. Indien ik uw betaling niet binnen dertig (30) dagen na dagtekening van mijn 
declaratie heb ontvangen, zal ik gerechtigd zijn om voor uw rekening en risico invorderingsacties te (doen) 
ondernemen conform het opgemelde uurhonorarium, een en ander - ongeacht de omvang van de hoofdsom - met een 
minimum omvang voor buitengerechtelijke kosten van € 500, te vermeerderen met BTW.  
Alleen indien de Opdrachtgever een consument is, geldt dat de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten wordt 
bepaald conform de Wet op de Incassokosten (WIK) en geldt de wettelijke renteregeling ex artikel 6:119 BW. 
 
Opdrachtgever geeft Advocatenkantoor Kijne de bevoegdheid om namens en voor rekening van Opdrachtgever derden 
in te schakelen. Advocatenkantoor Kijne zal bij uitoefening van die bevoegdheid steeds de nodige zorgvuldigheid in 
acht nemen. Opdrachtgever geeft Advocatenkantoor Kijne hierdoor de bevoegdheid om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Advocatenkantoor Kijne is 
niet aansprakelijk c.q. sluit aansprakelijkheid uit wegens enige schade die het gevolg is van handelingen c.q. 
tekortkomingen van derden. 
 
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. De Opdrachtgever zal  
Advocatenkantoor Kijne – juridisch en financieel – vrijwaren tegen c.q. van alle aanspraken van en door derden,  
de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of 
voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, dit behoudens opzet of grove schuld aan de zijde 
van Advocatenkantoor Kijne. 
 
De (beroeps)aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst van opdracht wordt door Advocatenkantoor Kijne 
geheel uitgesloten. Indien Advocatenkantoor Kijne – om welke reden dan ook door u of door enige andere partij – 
aansprakelijk wordt gehouden, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag (of de bedragen) welke in 
een voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Kijne voor uitkering in 
aanmerking komt (komen). Indien u daar prijs op stelt ben ik graag bereid u nadere inlichtingen te verstrekken over 
deze verzekering. Aanspraken dienen – op straffe van algeheel verval – binnen 1 jaar na de betreffende (toerekenbare) 
tekortkoming(shandeling) bij Advocatenkantoor Kijne te zijn ingediend. 
 
De rechtsverhouding tussen u als Opdrachtgever en Advocatenkantoor Kijne wordt beheerst door het Nederlandse 
recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 
Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam, in eerste aanleg – al naar gelang de daartoe geldende (absolute) 
bevoegdheidsregels door de Rechtbank Rotterdam dan wel haar sector Kanton locatie Rotterdam. 
 
Advocatenkantoor Kijne beschikt over een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de opdracht en 
dienstverlening. De klachtenregeling voorziet er in dat de heer mr. R-J.H. Kijne als klachtenfunctionaris uw klacht 
behandelt. Indien de klacht nadien niet is opgelost kan deze worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam ter 
verkrijging van een bindende uitspraak. U dient u uw klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen 
na uitvoering van de betreffende deelwerkzaamheden bij Advocatenkantoor Kijne in te dienen, bij gebreke waarvan 
reclamatie niet meer mogelijk is. Reclamatie ontslaat u nimmer van uw verplichtingen.  
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