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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
RUBENS ADVOCATUUR

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Rubens Advocatuur, een Vennootschap onder Firma van mw.mr L.D.M. Rubens – Snijders, dhr.
mr M.P.J. Rubens, alsmede door arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de VOF
verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van
laatstgenoemden.
Cliënt: de contractspartij van Rubens Advocatuur.
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins), exclusief verschotten,
kantoorkosten en omzetbelasting, die Rubens Advocatuur voor de uitvoering van de opdracht
met de cliënt is overeengekomen.
Verschotten: de kosten die Rubens Advocatuur maakt in het belang van de uitvoering van de
opdracht.
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de
totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
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Opdracht
Een opdracht komt tot stand, nadat deze door Rubens Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van
de totstandkoming van een opdracht kan Rubens Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd
door mw. mr L.D.M. Rubens – Snijders of dhr. mr M.P.J. Rubens.
Iedere opdracht aan Rubens Advocatuur wordt geacht aan Rubens Advocatuur te zijn verleend,
dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt, dat Rubens Advocatuur de opdracht laat uitvoeren
door een aan haar verbonden advocaat onder de verantwoordelijkheid van de betreffende
advocaat, of zonodig laat door derden laat uitvoeren in opdracht van de verantwoordelijke
advocaat aan Rubens Advocatuur verbonden. Het voorgaande geldt ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal
worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor bedoelde
situatie een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke
aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben
ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
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Declaratie
Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten,
kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De kantoorkosten bedragen 5 % van het
honorarium.
Rubens Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen.
Rubens Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen
op nog te verrichten werkzaamheden en verschotten, te vermeerderen met omzetbelasting,
waartoe de cliënt een declaratie ontvangt. Voor zover bij beëindiging van de opdracht de cliënt
teveel aan voorschot in rekening is gebracht, ontvangt de cliënt het restant voorschotbedrag
binnen 14 dagen na beëindiging van de opdracht retour onder verstrekking van een
creditdeclaratie.
In zaken die worden behandeld op basis van een gefixeerd bedrag wegens honorarium ontvangt de
cliënt direct na het verstrekken van de opdracht de declaratie, welke binnen 14 dagen na
factuurdatum dient te worden voldaan. Bij tussentijdse beëindiging van de behandeling van een
zaak, waarin een gefixeerd bedrag wegens honorarium is overeengekomen, blijft cliënt het gehele
gefixeerde bedrag verschuldigd. Bij hervatting van werkzaamheden ter zake het betreffende
dossier binnen 6 maanden na bericht van tussentijdse beëindiging worden geen extra kosten
wegens honorarium in rekening gebracht.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp
geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven
toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. Voor zover cliënt bezwaar heeft tegen
de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, dient de cliënt zelf in beroep te komen tegen deze
beslissing.
Rubens Advocatuur is steeds gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot de cliënt
een declaratie voor verrichte werkzaamheden, een voorschotdeclaratie of een declaratie
gebaseerd op een gefixeerd honorarium heeft voldaan.
Betaling
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding
van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende
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wettelijke rente te vermeerderen met 2 % verschuldigd.
Alleen betaling door overmaking op de bankrekening vermeld op de declaratie, danwel betaling in
contanten (tot het in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk
bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
Indien invorderingsmaatregelen noodzakelijk zijn tegen de cliënt die in verzuim is, komen de
kosten, vallende op die buitengerechtelijke invordering ten belope 15 % van het openstaande
saldo met een minimum van euro 200,- ten laste van de cliënt.
Aansprakelijkheid
De behandelend advocaat is steeds - met uitsluiting van overige aan Rubens Advocatuur
verbonden advocaten - verantwoordelijk jegens de cliënt voor de uitvoering van de opdracht.
De aansprakelijkheid van de Rubens Advocatuur voor schade, voortvloeiende uit of
verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van
Rubens Advocatuur.
Bij het inschakelen van derden zal Rubens Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. Rubens Advocatuur is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet
aansprakelijk.
Rubens Advocatuur sluit alle aansprakelijkheid wegens inbreuk op privacy dan wel onjuiste
verzending of ontvangst van informatie via de elektronische snelweg uit.
Toepasselijk recht, rechtsmacht, geschillen
Op de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en Rubens Advocatuur is Nederlands recht van
toepassing. Partijen kiezen woonplaats in de vestigingsplaats van Rubens Advocatuur, zodat de
rechter in het arrondissement Arnhem bevoegd is en rechtsmacht heeft van geschillen kennis te
nemen.
Rubens Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur. Indien een geschil niet
rechtstreeks met de behandelend advocaat kan worden opgelost, kan het geschil aan de
Geschillencommissie advocatuur worden voorgelegd

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Arnhem.
Boven - Leeuwen, 15 november 2006
Mw.mr L.D.M. Rubens – Snijders
Dhr.mr M.P.J. Rubens

