
 
 

 

 
Algemene Voorwaarden van HDK Advocaten 

 

 

HDK Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt 

het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer advocaten.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan HDK 

Advocaten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen.  

 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door HDK Advocaten, ook indien en voor zover het 

de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt 

uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de 

bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat 

hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht 

wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

Het staat HDK Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door 

haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien HDK Advocaten dat 

nodig acht, met inschakeling van derden. HDK Advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar 

verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen 

die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. HDK Advocaten 

is niet aansprakelijkheid voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde.  

 

Niet alleen HDK Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn 

ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Indien HDK Advocaten bij de 

uitoefening van haar opdracht derden inschakelt, accepteert de opdrachtgever reeds nu voor alsdan 

de jegens HDK Advocaten door de derde ingeroepen aansprakelijkheidsbeperkingen.  

 

Iedere aansprakelijkheid van HDK Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval 

uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van 

verzekeraars komt.  

 

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder hierboven bedoelde verzekering 

mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door HDK Advocaten in de 

desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, exclusief BTW en 

kantoorkosten.  

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de opdrachtgever 

op schadevergoeding in ieder geval een jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit de schade 

direct of indirect voortvloeit en waarvoor HDK Advocaten aansprakelijk is.  

 



 
 

 

De opdrachtgever vrijwaart HDK Advocaten tegen alle aanspraken van derden alsmede tegen alle 

bijkomende kosten, verband houdende met de door HDK Advocaten aan de opdrachtgever verleende 

diensten.  

 

Tenzij anders overeengekomen zal HDK Advocaten maandelijks een declaratie sturen voor (zo nodig 

door HDK Advocaten periodiek aan te passen) honoraria, vermeerderd met (i) specifieke verschotten 

en (ii), indien toepasselijk, BTW. Een toelichting van de verrichte werkzaamheden zal bij de factuur 

worden gevoegd.  

 

Voor betaling van declaraties geldt een termijn van 14 dagen. Wanneer volledige betaling niet binnen 

14 dagen heeft plaatsgevonden verkeert de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk 

is, in verzuim en is HDK Advocaten gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar 

ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de declaratie. 

 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten gemaakt in verband met een bepaalde opdracht. 

Wanneer HDK Advocaten daarom verzoekt zal de opdrachtgever voor prompte betaling van deze 

kosten zorg dragen. Onder deze kosten kunnen vallen kosten gemaakt door advocaten in andere 

jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders, griffierechten etc.  

 

HDK Advocaten is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van 

haar dienstverlening. HDK Advocaten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar 

Privacy Statement (http://www.hdkadvocaten.nl/wp-content/uploads/2018/06/Privacy-statement.pdf). 

 

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en het Engels opgesteld. De Nederlandse tekst is 

bindend. 

 

De rechtsverhouding tussen HDK Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands 

recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te 

Amsterdam. 

 

De algemene voorwaarden van HDK Advocaten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 59187891. 
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