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Algemene voorwaarden van Bosman Advocatuur 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nr. 71112081. 
 
I. Definities  
a. Het Kantoor: Bosman Advocatuur, gevestigd te Deventer, ingeschreven onder KvK nr. 71112081. 
b. Cliënt: de contractspartij van Het Kantoor. 
c. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten als 

bedoeld in sub d. en exclusief BTW die Het Kantoor voor uitvoering van de opdracht met de 
cliënt is overeengekomen. 

d. verschotten: de kosten die Het Kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt. 
e. schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail. 

 
II. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Het Kantoor verstrekt, 
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

 
III. Opdracht 
a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Het Kantoor is aanvaard en schriftelijk 

bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Het 
Kantoor slechts worden vertegenwoordigd door de aan Het Kantoor verbonden advoca(a)t(en). 

b. Iedere opdracht aan Het Kantoor wordt geacht aan Het Kantoor te zijn verleend, d.w.z. dat de 
Cliënt ermee instemt dat Het Kantoor de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren 
door Het Kantoor of zo nodig door derden in opdracht van Het Kantoor. 

c. In de opdracht wordt geacht te zijn begrepen een last en volmacht aan Het Kantoor om in het 
kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen 
en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze 
volmacht is begrepen het voor rekening en risico  van de opdrachtgever (Cliënt) aangaan van 
overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder 
begrepen. 

d. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. 
 
IV. Declaratie 
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten 

en omzetbelasting verschuldigd. 
b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een 

langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht, waarbij Het Kantoor 
gerechtigd is een voorschotbetaling te verlangen. 

c. De werkzaamheden kunnen opgeschort worden als door Het Kantoor gezonden declaraties niet 
tijdig zijn betaald of als geen voldoende voorschot ter dekking van de volledige kosten 
voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. 

d. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na de declaratiedatum aan Het 
Kantoor kenbaar te worden gemaakt. 
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V. Betaling 
a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de declaraties van Het Kantoor te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege 
in verzuim en een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente, alsmede kosten van 
invordering verschuldigd. 

b. Alleen betaling door overmaking op de ten name van Het Kantoor gestelde bankrekening, tegen 
behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van hetgeen Cliënt verschuldigd is aan Het 
Kantoor. 

 
VI. Derdengelden 
a. Het Kantoor beschikt noch over een derdengeldrekening noch over een Stichting derdengelden. 

Gelden van derden ten behoeve van de Cliënt zullen te allen tijde rechtstreeks aan de Cliënt 
worden overgemaakt.a 

n de cliënt worden overgemaakt 
VII. Aansprakelijkheid 
a. De aansprakelijkheid van Het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met 

de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de 
aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Het bedrag aan eigen 
risico volgens de desbetreffende polis strekt in mindering op het bedrag waar ingevolge dit 
artikel aanspraak op bestaat.  

b. Bij het inschakelen van derden zal Het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Het 
Kantoor is bovendien niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de 
uitvoering van de door Het Kantoor gebruikte apparatuur, software gegevens en bestanden, 
registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. 

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Het Kantoor en/of van 
haar leidinggevende, waaronder mede worden verstaan de aan het Kantoor verbonden 
advoca(a)t(en).  

d. In het geval om welke reden ook artikel VII lid a t/m c ongeldig blijkt te zijn of de verzekeraars 
niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Het Kantoor aan de 
Cliënt in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico in 
de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 
VIII. Toepasselijk recht en Rechtsmacht 
a. Op de rechtsverhouding tussen de Cliënt en Het Kantoor is Nederlands recht van toepassing. 
b. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere regeling 

waarvan uitsluiting is toegestaan. 
c. Alleen de Nederlandse burgerlijke  rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Het Kantoor 

neemt kennis van geschillen, tenzij  dit in strijd is met regels van dwingend recht. Het Kantoor 
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 
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