
Algemene voorwaarden 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die cliënten aan de advocaten 

Buntsma & Kapteijn, dan wel aan de werknemers van Buntsma & Kapteijn advocaten verstrekken. 

 

2. Buntsma & Kapteijn advocaten is een kostenmaatschap. Dit betekent, dat de advocaten Buntsma & 

Kapteijn over en weer niet aansprakelijk zijn voor de door hen individueel uitgeoefende praktijk. 

 

De eenmanszaak mr. M.C. Buntsma advocaat heeft KVK-nummer 20162494. 

Het BTW-nummer is NL1403.68127B.01 

De eenmanszaak mr. M.P. Kapteijn advocaat heeft KVK-nummer 20162493. 

Het BTW-nummer is NL1435.37.192.B01. 

 

3. De toepassing van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 BW wordt uitgesloten bij de 

aanvaarding van alle opdrachten. 

 

4. De uitvoering van de opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Buntsma & 

Kapteijn advocaten zullen zich bij de uitvoering van de opdracht alleen laten leiden door het belang 

van de cliënt. 

 

5.         1.  Ter zake van de verrichte werkzaamheden is de cliënt een honorarium        

verschuldigd alsmede verschotten, te vermeerderen met kantoorkosten en BTW. Het uurtarief 

is  € 185,- exclusief BTW. 

2. Tenzij anders overeengekomen wordt het aan de advocaat verschuldigde honorarium berekend 

op basis van het door Buntsma & Kapteijn advocaten vastgestelde uurtarief en op basis van 

een in de branche gebruikelijk tijdsregistratiesysteem. 

3. Verschotten zijn gespecificeerde uitgaven, die de maatschap ten behoeve van de cliënt heeft 

gedaan, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten en dergelijke. 

4. Kantoorkosten zijn niet te specificeren kosten, zoals porti, telefoon, fotokopieën en dergelijke. 

Deze kosten worden forfaitair bepaald op 5%. 

5. Buntsma & Kapteijn advocaten is gerechtigd een voorschot vermeerderd met BTW op het haar 

toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties, dan wel bij 

de einddeclaratie worden verrekend. 

 

6.  Buntsma & Kapteijn advocaten declareert maandelijks voor zover dit mogelijk  

is. 

 

7. Bij overschrijding van de door Buntsma & Kapteijn advocaten gehanteerde betalingstermijn van 14 

dagen na declaratiedatum verkeert de cliënt van rechtswege in verzuim en zal hij invorderingsrente 

verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente. 

Indien ondanks aanmaning de declaratie niet wordt voldaan, kan Buntsma & Kapteijn advocaten haar 

werkzaamheden opschorten nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. 

 

8. Buntsma & Kapteijn advocaten, specifieker mr. Buntsma of mr. Kapteijn als persoon, aanvaardt geen 

aansprakelijkheid, behalve indien en voor zover de door hen verplicht afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op uitkering geeft, zulks tot ten 

hoogste het beloop van het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 

ieder afzonderlijk. (zie verder artikel 2) 

 

9. Bij het inschakelen van derden zal Buntsma & Kapteijn advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. Buntsma & Kapteijn advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van 

derden. 

 

10. Buntsma & Kapteijn advocaten behoudt zich het recht voor om na verloop van minimaal 5 jaren na de 

aanvang van de dag volgende op die waarop zij hun bemoeiiingen heeft geëindigd de stukken die zij 

terzake van de opdracht onder  zich heeft te vernietigen. 

 

11. Ons kantoor hanteert een interne klachtenregeling, welke op verzoek kan worden verstrekt. 

 

12. Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. 


