
  

 

Algemene voorwaarden van Bisschop Advocatuur B.V. (KvK inschrijving 71572538) 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere 

vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Bisschop Advocatuur B.V. (verder 

“Bisschop”) of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrek-

kingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden mede 

bedongen ten behoeve van iedere (rechts-)persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt 

ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 

2. Een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en Bisschop als opdrachtnemer komt pas 

tot stand nadat de opdracht door Bisschop schriftelijk is aanvaard. Een opdracht wordt uitsluitend 

uitgevoerd door Bisschop als de opdrachtnemer. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 

BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Bisschop zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met de opdracht-

gever zo goed als mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om, indien nodig in 

het kader van de dienstverlening, gegevens ter kennis te brengen van derden. De opdrachtgever 

verleent voorts toestemming dat bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van bijv. e-mail, sms en 

internet.  

4. Bisschop kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van opdrachtgever vast 

te stellen en ongebruikelijke transacties van de opdrachtgever onder omstandigheden bij de autoriteiten 

te melden, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te mogen stellen. Door Bisschop een opdracht 

te geven bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn 

toestemming te geven. 

5. De opdrachtgever stemt er mee in dat in voorkomend geval de werkzaamheden worden uitgevoerd 

door derden in opdracht van Bisschop, bijv. door een deurwaarder of koerier. Bisschop is niet aan-

sprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden. 

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand 

van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief, zoals die door Bisschop jaarlijks 

wordt vastgesteld, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en btw, alsmede te vermeerderen met 

eventuele kosten van derden (belaste of onbelaste verschotten) en reiskosten. Indien in het kader van 

een opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn deze 

opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de declaraties van Bisschop en/of even-

tueel door haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Bisschop is 

gerechtigd jaarlijks per 1 januari het honorarium aan te passen conform de door haar alsdan vast-

gestelde tarieven 

7. Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen 

te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere 

ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd. 

Een beroep op opschorting of verrekening is uitgesloten. 

8. Bisschop kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden 

en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige 

andere opeisbare declaratie niet betaald wordt. 

9. Bisschop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen van 

de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis 

voordoet die tot aansprakelijkheid van Bisschop leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 

dat in dat geval onder de door Bisschop afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitgekeerd. Indien Bisschop aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van 

Bisschop wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen 

aanspraak geeft op enig bedrag en de aansprakelijkheid van Bisschop vaststaat, dan is de aan-

sprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag € 5.000,-.  

10. Een vordering tot schadevergoeding op Bisschop vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de 

schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is 

gemaakt.  

11. Op de rechtsverhouding tussen Bisschop Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Bisschop zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde Nederlandse rechter, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de 

Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl). 

 


