
 

Alegemene voorwaarden van Advocatenkantoor Rasul 
 
Artikel 1: 
Advocatenkantoor Rasul is een eenmanszaak. 
Toepasselijkheid 
Artikel 2: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, offertes en overeenkomsten tussen Advocatenkantoor 
Rasul en haar opdrachtgevers, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. 
Totstandkoming overeenkomsten van opdracht 
Artikel 3.1: 
Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Advocatenkantoor Rasul is aanvaard. Ten aanzien van de 
totstandkoming van een overeenkomst kan Advocatenkantoor Rasul slechts worden vertegenwoordigd door de heer mr. M. Rasul, danwel de 
medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Advocatenkantoor Rasul. 
Artikel 3.2: 
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Advocatenkantoor Rasul, niet tot een resultaatsverbintenis. 
Artikel 3.3: 
Bij de aanneming van een opdracht wordt een met de opdrachtgever overeengekomen voorschotbedrag in rekening gebracht welke met de 
einddeclaratie zal worden verrekend. Eerst na ontvangst van het voorschotbedrag zal er met de werkzaamheden een aanvang gemaakt 
worden. 
Artikel 3.4: 
De opdrachtgever stemt ermee in, dat Advocatenkantoor Rasul de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de heer 
mr. M. Rasul danwel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan 
Advocatenkantoor Rasul of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404, 7:404 lid 2 en 7:409 BW. 
Honorarium en kosten 
Artikel 4.1: 
Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het overeengekomen honorarium, vermeerderd met 
verschotten (zoals o.a. griffierechten en deurwaarderskosten), reis- en verblijfskosten, kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair op 6% 
van het honorarium gesteld bedrag aan kantoorkosten (zoals o.a. porti-, fax-, telefoon en kopieerkosten) en omzetbelasting, tenzij anders 
overeengekomen.  
Artikel 4.2: 
Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen. Het honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend 
aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Advocatenkantoor Rasul bevoegd tussentijds te 
declareren. 
Betalingstermijn 
Artikel 5.1: 
De opdrachtgever is gehouden de door Advocaat Rasul verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te 
geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld, bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor 
rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van de openstaande facturen.  
Artikel 5.2: 
Indien een declaratie door de opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Advocatenkantoor Rasul gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, 
ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor de schade 
die daardoor mocht ontstaan.  
Aansprakelijkheid 
Artikel 6.1: 
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Rasul jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende 
met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het 
desbetreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. 
Artikel 6.2: 
Indien en voorzover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen om reden niet liggend buiten specifieke 
omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Rasul beperkt tot het over de laatste drie 
maanden verschuldigde honorarium gedeelte.  
Artikel 6.3: 
Advocatenkantoor Rasul zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele 
tekortkomingen van deze derde is Advocatenkantoor Rasul evenwel niet aansprakelijk.  
Intellectuele eigendomsrechten 
Artikel 7: 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Rasul, is het de opdrachtgever buiten de reikwijdte van de 
opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/ of te 
exploiteren. 
Archivering 
Artikel 8: 
Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door Advocatenkantoor Rasul tenminste gedurende zeven jaar worden bewaard, 
waarna het zal worden vernietigd. 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Artikel 9: 
Op de overeenkomst tot opdracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter  
Artikel 9.1: 
Advocatenkantoor Rasul neemt deel aan de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur. 
Wijziging van algemene voorwaarden 
Artikel 10.1: 
Advocatenkantoor Rasul is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de 
opdrachtgever kenbaar worden gemaakt waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdrachten van toepassing zijn. 
Artikel 10.2: 
De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.  


