
HAJA ADVOCAAT   

Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 

08212230 

Artikel 1 Haja Advocaat  

Haja Advocaat is een eenmanszaak gedreven door mr. A.D.Haja, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 

Oost Nederland onder nummer 08212230. De eenmanszaak stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en juridisch 

adviseur uit te oefenen, in de ruimste zin des woords. 

Artikel 2 Algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten 

van Haja Advocaat en al diegenen die voor Haja Advocaat werkzaam zijn (al dan niet in dienstbetrekking). 

Artikel 3 Opdracht 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn 

opgedragen aan en aanvaard door Haja Advocaat. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. 

Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 

Artikel 4 Inschakeling van derden 

Haja Advocaat is gerechtigd bij uitvoering van haar werkzaamheden derden (waaronder onder meer deurwaarders, 

procureurs, deskundigen, (buitenlandse) advocaten) die niet dan wel indirect aan Haja Advocaat zijn verbonden in 

te schakelen. 

Haja Advocaat zal bij de inschakeling van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Haja Advocaat is 

echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand 

overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de 

ingeschakelde derden te aanvaarden.  

Opdrachtgever is gehouden Haja Advocaat te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Haja Advocaat het 

verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

Haja Advocaat is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van de 

Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Haja Advocaat is beperkt tot het bedrag dat 

krachtens de door Haja Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd 

met het bedrag van het eigen risico dat Haja Advocaat onder die verzekering draagt. 

Artikel 6 Honorarium 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal 

bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, en wordt geen opslag voor algemene 

kantoorkosten in rekening gebracht. Daarnaast worden bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, 

procureurs, deskundigen, andere derden, reis- en verblijfkosten, griffierechten e.d.) separaat in rekening gebracht. 



Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

Haja Advocaat is gerechtigd haar met opdrachtgever overeengekomen uurtarief en kilometervergoeding (eventueel) 

jaarlijks te verhogen. Zolang dit jaarlijks niet meer dan 10% wordt verhoogd, stemt opdrachtgever op voorhand in 

met de tariefwijziging. 

Door Haja Advocaat kan een voorschot worden verlangd, en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang 

het voorschot niet is voldaan. Een ontvangen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur. 

Artikel 7 Betaling 

Werkzaamheden en verschotten worden in beginsel per maand in rekening gebracht. Betaling van facturen van 

Haja Advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De geadresseerde kan geen beroep doen op 

opschorting of verrekening. Bij niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim 

en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden 

vastgesteld op 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-, dit onverminderd het recht van Haja 

Advocaat om volledige vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

Bovendien is Haja Advocaat alsdan bevoegd om de werkzaamheden op te schorten. 

Artikel 9 Bewaren dossier 

Het dossier zal worden bewaard gedurende tien jaren, gerekend vanaf de dag waarop het dossier werd gesloten. 

Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd. 

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze 

Op de rechtsverhouding tussen Haja Advocaat en opdrachtgever en op alle werkzaamheden van Haja Advocaat 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle eventuele geschillen tussen Haja Advocaat en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechtbank Gelderland, voor zover dit rechtens is toegestaan. 


