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ALGEMENE VOORWAARDEN LT ADVOCATENKANTOOR  

1    LT Advocatenkantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 
59023023. 
 
Toepasselijkheid 
2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of 
gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die door de opdrachtgever (cliënt) aan LT Advocatenkantoor wordt gegeven, alsmede op alle 
rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. 
3    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. 
4   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het 
gebruik van de websites die door LT Advocatenkantoor worden onderhouden. 
5    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Opdracht 
6    Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. LT 
Advocatenkantoor is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden 
zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft LT Advocatenkantoor in die situatie de opdrachtnemer. LT Advocatenkantoor heeft 
de bevoegdheid om namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. 
7    De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (betreffende persoonlijke opdrachtverlening, resp. hoofdelijke 
aansprakelijkheid) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
8    Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele 
telefoon, e-mail, sms en internet. 
 
Honorarium en verschotten 
9    Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en 
verblijfskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
10   Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de 
jaarlijks door LT Advocatenkantoor vast te stellen uurtarieven. 
11   De kantoorkosten worden gesteld op 5% van het honorariumbedrag. 
12   LT Advocatenkantoor is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot wordt verrekend 
met de einddeclaratie. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het 
voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van LT Advocatenkantoor 
voor schade die daar door mocht ontstaan. 
13   In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 7 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij anders 
aangegeven. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% 
per maand verschuldigd.  
14   Indien de declaratie na het verstrijken van de in artikel 13 genoemde betalingstermijn nog niet volledig voldaan is, is de opdrachtgever 
van rechtswege in verzuim en is hij 1% per maand rente verschuldigd. Als na een eerste aanmaning volledige betaling alsnog achterwege 
blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom exclusief BTW met een 
minimum van € 100 euro exclusief BTW. In het geval LT Advocatenkantoor een gerechtelijke incassoprocedure start zal opdrachtgever alle 
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uurtarief.  
15   De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de declaratie, ook als een ander dan de 
opdrachtgever heeft toegezegd de betaling van de declaratie voor zijn of haar rekening te nemen. LT Advocatenkantoor is voorts 
gerechtigd om haar declaraties, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die LT Advocatenkantoor ten behoeve van 
de opdrachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden onder beheer staan van Stichting Beheer Derdengelden LT 
Advocatenkantoor of andere derden.  
16   Indien de opdrachtgever niet binnen twee maanden na de declaratiedatum schriftelijk bezwaar maakt tegen de  (hoogte van de) 
declaratie, dan staat deze onherroepelijk vast.  
17   In het geval een opdrachtgever niet tevreden is over de verleende diensten en/of bezwaar maakt tegen de declaratie, zal LT 
Advocatenkantoor een klacht hieromtrent in behandeling nemen volgens haar interne klachtenprocedure. Deze procedure zal op eerste 
verzoek kosteloos aan de opdrachtgever verzonden worden.  
 
Aansprakelijkheid 
18    De aansprakelijkheid van LT Advocatenkantoor jegens cliënten en derden voor schade, voorvloeiende uit of verband houdende met de 
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende 
geval aanspraak geeft. Vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke 
reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot 
het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico.  
19   Bij het inschakelen van derden (waaronder procureurs, deurwaarders, accountants, adviseurs of dienstverleners) door LT 
Advocatenkantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LT Advocatenkantoor is echter voor eventuele 
tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.  
20   De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval LT Advocatenkantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor 
ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door LT Advocatenkantoor bij de uitvoering van de overeenkomst 
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitzondering.  
21   De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld (van of door werknemers) van LT Advocatenkantoor.   
22   Ieder recht op schadevergoeding vervalt, in afwijking van het gestelde in artikel 6:89 BW, in elk geval twaalf maanden na de 
gebeurtenis, het handelen of nalaten waaruit de schade direct of indirect is voortgevloeid en waarvoor LT Advocatenkantoor aansprakelijk 
is.  
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Beëindiging opdracht 
23    Zowel de cliënt als LT Advocatenkantoor is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat 
er schadeplichtigheid ontstaat. LT Advocatenkantoor heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en 
gemaakte kosten. 
24    Nadat de zaak is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken op verzoek van 
deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna kan het kantoor besluiten 
het dossier te vernietigen. 
 
Geschillen 
25    Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LT Advocatenkantoor is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen 
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  
 
26    Deze algemene voorwaarden zijn (eveneens) te raadplegen op www.lt-advocaten.nl 

http://www.lt-advocaten.nl/

