ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:
a. Cliënt: de persoon met wie Advocatenkantoor
Baken een opdracht aangaat;
b. Honorarium: de financiële vergoeding die de
cliënt aan Advocatenkantoor Baken verschuldigd
is;
c. Opdracht: de contractuele verhouding tussen
Advocatenkantoor Baken en de cliënt;
d. Verschotten: de kosten die Advocatenkantoor
Baken maakt in verband met de uitvoering van
de opdracht, niets zijnde het honorarium;
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Toepasselijkheid
2.1. Advocatenkantoor Baken is een eenmanszaak
die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk
uit te oefenen, in de breedste zin van het
woord.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elke bestaande en toekomstige
opdracht, tenzij partijen voorafgaande aan de
totstandkoming van de opdracht schriftelijk
anders overeenkomen.
Opdracht
3.1. De opdracht komt tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding door Advocatenkantoor Baken.
3.2. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
BW is uitgesloten.
3.3. De uitvoering van de opdracht geschiedt
uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden
kunnen aan de uitvoering van de verrichte
werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3.4. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Baken
tegen aanspraken van derden, de redelijke
kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen,
die op enigerlei wijze samenhangen met de
werkzaamheden voor de cliënt verricht.
3.5. Door de cliënt wordt ermee ingestemd dat
Advocatenkantoor Baken met hem en met
derden, waaronder eventuele tegenpartijen en
hun raadslieden, digitaal correspondeert.
3.6. Zowel de cliënt, als Advocatenkantoor Baken, is
bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang
op te zeggen.
Declaratie
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is
de cliënt voor de uitvoering van de opdracht het
schriftelijk overeengekomen uurtarief
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verschuldigd, vermeerderd met BTW en overige
verschotten, verschuldigd. Het uurtarief kan
gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden worden aangepast.
Naast het verschuldigde uurtarief kan
Advocatenkantoor Baken ook reiskosten, kosten
van derden en verschotten aan de cliënt in
rekening brengen.
Indien en voor zover het door de cliënt
verschuldigde tijdsevenredig wordt berekend, is
de urenadministratie van Advocatenkantoor
Baken bindend, tenzij de cliënt de onjuistheid
van de urenopgave aantoont.
De verrichte werkzaamheden kunnen, als de
uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over
een langere periode dan een maand, tussentijds
in rekening worden gebracht.
Indien de opdracht wordt beëindigd voordat de
overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid,
is de cliënt, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen, een vergoeding verschuldigd
voor de reeds door Advocatenkantoor Baken
verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding
bestaat uit de door Advocatenkantoor Baken
reeds bestede, maar nog niet vergoede uren
maal het gelden uurtarief. Eveneens is de cliënt
een vergoeding verschuldigd voor door
Advocatenkantoor Baken gemaakte
verschotten.
Advocatenkantoor Baken is steeds gerechtigd
om van betaling een voorschot te verlangen. De
werkzaamheden zullen dan eerst aanvangen,
nadat het verschuldigde voorschot is voldaan.
Betaalde voorschotten worden verrekend met
de einddeclaratie van de desbetreffende
opdracht.
In zaken die worden behandeld op basis van het
wettelijke systeem van gefinancierde
rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel
slechts voor zover de kosten op grond van de
door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven
beslissing, alsmede op grond van de Wet op de
Rechtsbijstand, voor rekening van de cliënt
komen.
Als de opdracht bestaat tussen
Advocatenkantoor Baken en meerdere cliënten,
zijn alle cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor
de verplichtingen die voortvloeien uit deze
bepaling, alsmede alle navolgende bepalingen.
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Betaling
5.1. De cliënt is van zijn betalingsverplichting jegens
Advocatenkantoor Baken gekweten indien de
cliënt het verschuldigde heeft overgemaakt op
een van de bank- of girorekeningen ten name
van Advocatenkantoor Baken, dan wel in
contanten betaalt, tot het op het moment van
betaling in de advocatuur ter zake algemeen
bepaalde maximum.
5.2. De cliënt is niet bevoegd het aan
Advocatenkantoor Baken verschuldigde te
verrekenen met eventuele tegenvorderingen.
5.3. Betaling van een declaratie dient te geschieden
binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij het
overschrijden van de betalingstermijn is de
cliënt over het verschuldigde de wettelijke rente
verschuldigd.
5.4. Indien Advocatenkantoor Baken tegen de in
verzuim verkerende cliënt
invorderingsmaatregelen dient te nemen,
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten die met de invordering verband houden
ten laste van de cliënt, ten met een minimum
van 10% van de openstaande declaraties.
5.5. De betaling door of ten behoeve van de cliënt
strekt ten eerste in mindering van de
verschuldigde kosten, vervolgens in mindering
van de vervallen rente en tot slot in mindering
van de declaratie die het langst openstaat, zelfs
al wordt bij de betaling door de cliënt anders
vermeld.
5.6. Indien een declaratie niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan, kan
Advocatenkantoor Baken, nadat de cliënt
daarvan op de hoogte is gesteld, haar
werkzaamheden ten behoeve van de cliënt
opschorten. Advocatenkantoor Baken is niet
aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten
gevolge van deze opschorting van de
werkzaamheden.
Derdengelden
6.1. Gelden van derden worden beheerd door de
Stichting Derdengelden.
6.2. Derdengelden worden aan de cliënt, dan wel
aan de wederpartij van de cliënt betaald, indien
en voor zover Advocatenkantoor Baken daartoe
ingevolge een gemaakte afspraak gehouden is.
6.3. Tenzij zij daartoe ingevolge een uitvoerbaar
rechtelijk vonnis gehouden is, behoudt
Advocatenkantoor Baken zich het recht voor de
betaling van derdengelden op te schorten,
indien en voor zover de cliënt en de wederpartij
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van de cliënt strijden over de vraag wie
aanspraak op de derdengelden kan maken.
De vordering tot betaling van de derdengelden
op Advocatenkantoor Baken dan wel op de
desbetreffende Stichting Derdengelden kan niet
worden overgedragen over verpand.
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Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor
Baken jegens de cliënt en derden voor schade,
voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt
tot het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico als volgens desbetreffende polis.
7.2. Indien en voor zover krachtens welke reden dan
ook geen uitkering krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering mocht
plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is
iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor
Baken beperkt tot het voor de betreffende
opdracht in rekening gebrachte honorarium
met een maximum van € 12.500,--.
7.3. Bij het inschakelen door Advocatenkantoor
Baken van derden en bij het gebruik door
Advocatenkantoor Baken van apparatuur,
software, gegevensbestanden, registers of
andere zaken, zal Advocatenkantoor Baken
telkens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Advocatenkantoor Baken is echter niet
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen
van deze derden of voor het niet deugdelijk
functioneren van de door Advocatenkantoor
Baken bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.
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Geschillen
8.1. Op de rechtsverhouding tussen
Advocatenkantoor Baken en de cliënt is
Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen, voortvloeiende uit deze
rechtsverhouding, worden uitsluitend beslecht
door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuwarden.

