ROEST CROLLIUS DE JONG ADVOCATEN - ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan
Roest Crollius De Jong Advocaten LLP (hierna: RCDJ), waaronder begrepen aanvullende- en
vervolgopdrachten.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2 – RCDJ
RCDJ is een limited liability partnership die is opgericht naar het recht van Engeland en Wales,
registratienummer: OC402784. Met betrekking tot RCDJ wordt de term “partner” gebruikt om te
verwijzen naar een deelnemer in het kapitaal van RCDJ of een vertegenwoordiger daarvan.
RCDJ, statutair gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk, en kantoorhoudende te 3441 GA
Woerden aan de Westdam 3E, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder
nummer 64548902.
Artikel 3 – Totstandkoming opdracht
1. Een opdracht komt eerst tot stand door aanvaarding hiervan door één van de bij RCDJ
werkzame advocaten.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan RCDJ en niet aan enige aan De RCDJ
verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking
van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
Artikel 4 - Honorarium en kosten
1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met
verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op
het overeengekomen uurtarief en de tijdsbesteding volgens het binnen RCDJ gehanteerde
tijdschrijfsysteem, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Onder verschotten
wordt onder meer verstaan griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels,
vertaalkosten en reiskosten.
2. Het honorarium wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht zodra de omvang daarvan
dit vraagt, doch ten minste iedere maand. Verschotten die door derden in rekening worden
gebracht, worden in beginsel direct na ontvangst aan opdrachtgever doorbelast.
3. RCDJ is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de daaropvolgende declaratie.

Artikel 5 - Gefinancierde rechtsbijstand
1. RCDJ vraagt gefinancierde rechtsbijstand aan bij de Raad voor Rechtsbijstand als de
opdrachtgever daar mogelijk voor in aanmerking komt. De opdrachtgever verstrekt RCDJ de
hiervoor benodigde informatie en bescheiden.
2. In zaken waarin de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand wordt toegewezen, is de
opdrachtgever aan RCDJ een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage
verschuldigd alsmede verschotten - waaronder begrepen griffierecht en kosten van
uittreksels - en overige kosten die op grond van de beslissing gefinancierde rechtsbijstand
voor rekening van de opdrachtgever komen.
3. Als de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand wordt
afgewezen of achteraf wordt ingetrokken, dan is de opdrachtgever alsnog honorarium
verschuldigd op basis van de in totaal aan de zaak bestede tijd vermenigvuldigd met het voor
die situatie overeengekomen uurtarief.
4. Als de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt afgewezen, of als de eigen
bijdrage is gebaseerd op een hoger inkomen dan het inkomen van opdrachtgever op het
moment van aanvraag, kan de opdrachtgever binnen zes weken na de beslissing van de
Raad voor Rechtsbijstand een verzoek tot peiljaarverlegging indienen bij de Raad voor
Rechtsbijstand. RCDJ verzorgt dit niet.
Artikel 6 – Betaling
1. Declaraties van RCDJ dienen te worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij
anders is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag. De
kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van
de opdrachtgever en zullen worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
3. Indien opdrachtgever een declaratie niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is RCDJ,
nadat zij de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, gerechtigd om haar
werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever niet aan te vangen, op te schorten,
danwel te staken.
4. RCDJ is bevoegd om een opeisbare factuur te verrekenen met gelden die RCDJ ten behoeve
van de opdrachtgever onder zich heeft.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van RCDJ, haar werknemers en medewerkers voor schade,
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds
beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RCDJ in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de polis.

2. In het geval, om wat voor reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat
door de opdrachtgever in de betreffende zaak aan RCDJ is betaald.
3. Bij het inschakelen van derden zal RCDJ steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
RCDJ is bevoegd om aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen die derden hanteren
namens de opdrachtgever te aanvaarden. RCDJ is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen
van een ingeschakelde derde. Voor zover toch aansprakelijkheid mocht worden vastgesteld,
geldt hetgeen in lid 1 in dit artikel is bepaald.
4. Iedere aanspraak jegens RCDJ vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene
wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en
de daarvoor aansprakelijke persoon.
5. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Anderen dan de opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever
verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten
ontlenen.
Artikel 8 - Klachtenregeling advocatuur
1. RCDJ heeft een klachtenregeling. Deze regeling maakt integraal deel uit van de algemene
voorwaarden van RCDJ. De volledige regeling is te vinden op de website van het kantoor:
www.rc-dj.nl.
2. Wanneer de interne klachtenregeling niet leidt tot een oplossing, dan kan een klacht worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. RCDJ neemt deel aan de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of
de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen worden beslecht
overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Geschillen worden beslecht
door bindend advies, danwel – in de in het reglement beschreven gevallen – door arbitrage.
Het regelement is te vinden op de website: http://www.degeschillencommissie.nl/overons/de-commissies/2713/advocatuur.
3. RCDJ behoudt het recht voor om een geschil met een opdrachtgever (waaronder ook het
uitblijven van betaling van declaraties) voor te leggen aan de Rechtbank.
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle opdrachten verstrekt aan RCDJ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bevoegd in eerste instantie
van enig geschil tussen opdrachtgever en RCDJ kennis te nemen, onverminderd de
bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
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