Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Etienne Prins Advocatuur
1 Opdrachtverlening
1.1 Alle opdrachten worden aangegaan met mr. E. M. Prins (hierna: “de advocaat”),
werkzaam onder de naam Etienne Prins Advocatuur. Deze onderneming is gevestigd te
Den Haag en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64020932.
Etienne Prins Advocatuur is aangesloten bij het advocatenkantoor Utopie Advocaten.
Utopie Advocaten is een kostenmaatschap van twee ondernemingen, te weten Marco
van Duijn Advocatuur (de onderneming van mr. M. van Duijn), en Etienne Prins
Advocatuur (de onderneming van mr. E.M. Prins).
1.2 Een opdracht wordt altijd aangegaan met één van deze twee advocaten en hun
onderneming. Een opdracht wordt nooit aangegaan met de maatschap. Etienne Prins
is derhalve niet aansprakelijk voor de andere advocaat gemaakte fouten.
Een opdrachtgever kan ter zake van een opdracht geen aanspraken ontlenen aan de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgopdrachten worden
beschouwd als als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.
1.3 De werkzaamheden van de advocaat zijn gebaseerd op een overeenkomst van
opdracht tussen advocaat en opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging
onderlinge strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging
opgenomen voorwaarden.
1.4 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard
Een opdracht worden door Etienne Prins advocatuur schriftelijk bevestigd. De
Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten of
vervolgopdrachten, tenzij hiervan uitdrukkelijk door beide partijen wordt afgeweken.
1.5 De advocaat is te allen tijde bevoegd de behandeling van de zaak geheel of
gedeeltelijk aan zijn medewerkers over te dragen; hij houdt daarbij de volle
verantwoordelijkheid voor de juiste behandeling van de zaak en neemt voldoende
maatregelen om daarop na te zien. Indien zich dat voordoet zal het contact met cliënt
of opdrachtgever in beginsel ook plaatsvinden met de desbetreffende medewerker.
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1.6 Bij het inschakelen van derden zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen en (behoudens in het geval van procureurs- en deurwaardersbijstand) de
selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever
overleggen. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele
aansprakelijkelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te
aanvaarden.
2 Informatie-uitwisseling
2.1 Opdrachtgever dient zich te allen tijde te vergewissen of verzonden informatie
daadwerkelijk door de advocaat is ontvangen. De advocaat mag ervan uitgaan dat email en post aan de opdrachtgever deze in goede orde bereiken.
2.2 De informatie uitwisseling dient in het Nederlands plaats te vinden tenzij in de
opdrachtbevestiging anders is afgesproken. De advocaat is niet aansprakelijk voor
miscommunicatie als gevolg van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands.
3 Betalingsverplichtingen
3.1 De aan de advocaat verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de
door de advocaat aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het ter zake
afgesproken uurtarief. De advocaat kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd
aanpassen. Verschotten van de advocaat ten behoeve van de cliënt worden
afzonderlijk in rekening gebracht.
3.2 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt
een periode van veertien dagen dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een
andere betalingstermijn is overeengekomen. Blijft betaling van de factuur binnen de
daarvoor gestelde termijn uit, dan is de vennootschap gerechtigd, op grond van het
Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige
factuurbedrag te verhogen met incassokosten.
3.3 Wanneer een opdracht wordt uitgevoerd op basis van door de overheid
gefinancierde rechtshulp, is de vergoeding beperkt tot in de Wet op de Rechtsbijstand
genoemde kosten(m.u.v. noodzakelijke kosten voor spoed- of aangetekende
verzending, vertalingen, alsmede excessieve kosten voor duplicering of verzending),
mits wordt voldaan aan de plicht tot het verstrekken van de benodigde gegevens.
Indien er bij de opdrachtverstrekking ten onrechte van uit is gegaan dat er aanspraak
op gefinancierde rechtshulp bestond, is de opdrachtgever een honorarium
verschuldigd ter hoogte van de door de Raad voor de Rechtsbijstand gehanteerde
vergoedingsnormen.
3.4 Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke
waarvan de vennootschap de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd
haar overige rechten.
3.5 Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is
niet toegestaan, tenzij de advocaat hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
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3.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de factuur,
die geacht wordt giraal te worden betaald. De advocaat kan niet in
schuldeisersverzuim worden gesteld vanwege de onmogelijkheid tot contante
betaling.
3.7 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen
veertien dagen na declaratiedatum.
4 Derdengelden
4.1 Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt of opdrachtgever ontvangt
worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden VRVA
(Triodos banknummer: NL31 TRIO 0391 2154 18).
5 Aansprakelijkheid
5.1 De advocaat is is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Hij is ten
minste verzekerd overeenkomstig de bepalingen van de verordening op de
Beroepsaansprakelijkheid van de NOvA. Informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt op het kantoor van de advocaat ter inzage.
5.2 Iedere aansprakelijkheid van de advocaat in verband met de opdracht is beperkt
tot het bedrag dat het desbetreffende geval onder de hierna genoemde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar
komt, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de advocaat.
5.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke
aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in rekening gebrachte honorarium met
een maximum van € 5000,- tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
5.4 De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden en de
door de advocaat in verband daarmee te maken kosten, waaronder de kosten van
juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de advocaat voor de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt
door opzet of grove schuld van de advocaat.
5.5 In verwijzing naar artikel 1.6 wordt iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen
van derden uitgesloten.
6 Bewaring en opslag dossiers
6.1 De dossiers worden door de advocaat, met uitzondering van het originele
procesdossier en originele bewijsstukken, slechts digitaal bewaard. Na afloop van de
zaak worden de cliënt en opdrachtgever gedurende een termijn van 4 weken in staat
gesteld het procesdossier en de bewijsstukken op te halen, na afloop waarvan zij
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worden vernietigd. Cliënt of opdrachtgever worden van het ingaan van deze termijn op
de hoogte gesteld.
7 Klachten
7.1 De advocaat zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste
zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten dient opdrachtgever zich in
eerste instantie tot de desbetreffende advocaat te wenden. De advocaat streeft ernaar
om door middel van overleg de klachten weg te nemen of een regeling te treffen met
de opdrachtgever. Indien de klacht niet is opgelost kan de opdrachtgever zich wenden
tot een kantoorgenoot van de advocaat en indien dat evenmin tot een bevredigende
oplossing heeft geleid tot de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten.
8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en zijn cliënten en opdrachtgevers is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten .
De algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Utopie advocaten:
https://www.utopie.nl/home-advocaten/algemene-voorwaarden-2/
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