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Artikel 1 Overeenkomst van opdracht 
 
1.1 Craanen Advocatuur is de handelsnaam van de gelijknamige eenmanszaak van mr. J.B. Craanen, die zich het 

uitoefenen van de advocatuur in de ruimste zin des woords, ten doel heeft gesteld, en kantoor houdt te 

Nieuwerkerk aan den IJssel (geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 64478874). 

 

1.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of 

namens Craanen Advocatuur. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding 

tot Craanen Advocatuur, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige 

overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als 

bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Craanen Advocatuur, maar ook voor 

de werknemers en hulppersonen van Craanen Advocatuur, als waren zij door henzelf bedongen. 

 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Craanen Advocatuur en 

haar opdrachtgevers, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 

 

1.4 Aan Craanen Advocatuur gegeven opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht. Aan 

Craanen Advocatuur gegeven opdrachten strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit 

uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 

1.5 Zowel de opdrachtgever als Craanen Advocatuur kunnen de opdracht te allen tijde door schriftelijke 

opzegging doen eindigen. 

 

Artikel 2 Aansprakelijkheidsbeperking 
 
2.1 Iedere aansprakelijkheid van Craanen Advocatuur, de advocaten, en alle personen die op grond van een 

rechtsverhouding met Craanen Advocatuur de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of 

hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Craanen Advocatuur wordt 

uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

 

2.2 Indien om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot 

een bedrag van EUR 15.000,= dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering 

van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan EUR 15.000,= 

exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van EUR 30.000,=. 

 

 
 
 



	

Artikel 3 Derden 
 
3.1 Elke aan Craanen Advocatuur gegeven opdracht houdt de bevoegdheid voor Craanen Advocatuur in om 

derden / hulppersonen (waaronder bijvoorbeeld deurwaarder) in te schakelen en om eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Craanen 

Advocatuur is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, 

behoudens opzet of grove schuld van Craanen Advocatuur. 

 

3.2 Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de 

inhoud van) de door Craanen Advocatuur verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens 

Craanen Advocatuur kunnen ontlenen. 

 
Artikel 4 Financiële bepalingen 
 
4.1 Craanen Advocatuur is gerechtigd digitaal te factureren. 

 

4.2 Declaraties van Craanen Advocatuur zijn 14 dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep 

op opschorting of verrekening worden voldaan. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 

dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan Craanen Advocatuur. 

 

4.3 In geval opdrachtgever in verzuim is met de tijdige en volledige betaling van de door Craanen Advocatuur 

aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is Craanen Advocatuur vanaf het moment van verzuim 

gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. 

 

4.4 In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Craanen Advocatuur aan 

opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan Craanen Advocatuur 

buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt. 

 

a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft Craanen 

Advocatuur aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake 

buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet 

alsnog binnen 14 dagen na aanmaning gerekend wordt voldaan. 

 

b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft Craanen Advocatuur 

aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat 

geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal 

openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,= voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten 

factuur. 

 

4.5 Craanen Advocatuur is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, 

voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht of al naar gelang tussentijds verrekend. 

 



	

4.6 Indien opdrachtgever recht heeft of zou kunnen hebben op dekking onder een rechtsbijstandverzekering, 

dan is opdrachtgever gehouden dat voor of bij het geven van de opdracht aan Craanen Advocatuur mede te 

delen. 

 

Artikel 5 Overig 
 
5.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Craanen Advocatuur is Nederlands recht van 

toepassing.  

In geval van eventuele geschillen is de rechtbank Rotterdam, kamer voor kantonzaken, locatie Rotterdam, 

exclusief bevoegd om hier kennis van te nemen. 

 

5.2 Een dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de 

slotdeclaratie), waarna het Craanen Advocatuur vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te 

vernietigen. 
 

*** 

 


