
 
Algemene voorwaarden Kortenhoff advocaat & scheidingsbemiddelaar 
 
 
Artikel 1 - toepasselijkheid 
Mevrouw mr. I.L. Kortenhoff oefent de praktijk zelfstandig uit in de vorm van een eenmanszaak en voert de 
kantoornaam Kortenhoff advocaat & scheidingsbemiddelaar. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan mr. I.L. Kortenhoff, daar onder 
begrepen een vervolg- of aanvullende opdracht. 
 
Artikel 2 - overeenkomst 
De overeenkomst van opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever, 
hierna: de cliënt, door mr. I.L. Kortenhoff. 
 
Artikel 3 - kosten 
1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de cliënt aan Kortenhoff advocaat & scheidingsbemiddelaar 

honorarium verschuldigd vermeerderd met 5% kantoorkosten en btw. 
Het honorarium wordt schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging. 

2. Aan de cliënt worden voorts werkelijk te maken kosten doorgerekend, waaronder bijvoorbeeld - indien van 
toepassing - uittreksels burgerlijke stand, griffierecht (aan de rechtbank verschuldigde bijdrage) en 
deurwaarderskosten. 

3. Indien een beroep gedaan wordt op derden deskundigen (bijvoorbeeld notaris, accountant, fiscalist) wordt 
over de daarmee samenhangende kosten tevoren een afspraak gemaakt; uitgangspunt daarbij is dat deze 
kosten voor rekening van de cliënt komen. 

4. Indien een cliënt in aanmerking komt voor het wettelijk systeem van door de overheid gefinancierde 
rechtshulp (ook wel genoemd: toevoeging), dan is de cliënt de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde 
eigen bijdrage in de kosten van rechtsbijstand aan Kortenhoff advocaat & scheidingsbemiddelaar 
verschuldigd, alsmede de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde kosten, met dien verstande dat voor het 
verschuldigd griffierecht en de deurwaarderskosten een gematigd tarief kan gelden. 

5. Toewijzing van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) wordt na afloop van de behandeling van de zaak 
opnieuw getoetst en beoordeeld. Indien de Raad voor Rechtsbijstand besluit tot intrekking van de 
toevoeging, dienen de werkzaamheden alsnog op basis van het onder 3.1 genoemde tarief te worden 
voldaan. 

 
Artikel 4 - betaling 
1.   De openstaande tijd en kosten worden maandelijks over de achterliggende periode in  
      rekening gebracht; na afronding van de zaak/werkzaamheden en de sluiting van het dossier  
      volgt de einddeclaratie. 
      Elke declaratie dient telkens binnen 14 dagen na verzending voldaan te worden. 
2.   In geval van kosteloze rechtsbijstand wordt regelmatig een overzicht van de openstaande  
      uren en kosten verstrekt, zodat duidelijk is hoe hoog de eventuele declaratie zou kunnen uitvallen. 
 
Artikel 5 - waarneming 
De praktijk van mr. I.L. Kortenhoff wordt – indien nodig – waargenomen door een door haar geselecteerde 
advocaat, die in beginsel wordt benaderd uit een kring van advocaten, die gelet op hun deskundigheid kunnen 
zorgdragen voor goede vervanging. 
Per gelegenheid wordt aan de opdrachtgever gemeld wie dat in de specifieke zaak zal zijn. 
 
Artikel 6 - aansprakelijkheid 
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid 

leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, waarop de door I.L. Kortenhoff gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals door de Nederlandse Orde van Adcovaten voorgeschreven, 
aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat I.L. Kortenhoff in het desbetreffende geval draagt. 
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaats vindt, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 
twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is 
gebracht. 
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2. Voor zover door I.L. Kortenhoff ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken, houden alle 

aan I.L. Kortenhoff gegeven opdrachten de bevoegdheid in om die aansprakelijkheidsbeperking mede 
namens de opdrachtgever te aanvaarden. I.L. Kortenhoff is niet aansprakelijk voor (schade die voortvloeit uit) 
eventuele tekortkomingen van deze derden. 

 
Artikel 7 - toepasselijk gerecht en bevoegde rechter 
Op de rechtsverhouding tussen I.L. Kortenhoff en de opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing. 
Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om enig geschil tussen  
I.L. Kortenhoff en een opdrachtgever kennis te nemen, tenzij I.L. Kortenhoff of de opdrachtgever verkiest de 
procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl). 
 
  
 
 
 
 
 


