
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GASTEL EN BAL ADVOCATEN 

 

 
Artikel 1 (definities) 
 
1.1. Van Gastel en Bal Advocaten, hierna: “VGB Advocaten”, is een maatschap 
van natuurlijke personen en rechtsperso(o)n(en). Een lijst van vennoten wordt 

op verzoek toegezonden. VGB Advocaten is gevestigd in Hellevoetsluis en 
houdt mede kantoor in Ridderkerk. 

 
1.2 Cliënt is iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht 
VGB Advocaten werkzaamheden verricht.  
 
1.3: Maat: een lid van de maatschap als bedoeld in artikel 1.1. 
 
1.4: Stichting: Stichting Beheer Derdengelden VGB Advocaten. 
 
Artikel 2 (toepasselijkheid) 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden 
van VGB Advocaten en op alle opdrachten die de Cliënt aan VGB Advocaten 
verstrekt. 
 
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar door Cliënt - 
al dan niet in de van Cliënt afkomstige stukken - wordt verwezen, is uitgesloten. 
 
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de 
((indirect) bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de) maten van VGB 
Advocaten.  

 
Artikel 3 (opdracht) 
 
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door VGB Advocaten is 
aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan VGB 
Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door een aan VGB Advocaten 
verbonden maat.  
 
3.2 Alle opdrachten worden uitsluitend voor en namens de maatschap 
aanvaard. Dit geldt ook wanneer de Cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of stil-
zwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Het 
bepaalde in de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt 
buiten toepassing verklaard. 
 
3.3 De met VGB Advocaten overeengekomen werkzaamheden zijn beperkt tot 
het verrichten van juridische werkzaamheden zoals deze nader in de 
opdrachtbevestiging zijn omschreven. De opdracht bestaat nadrukkelijk niet uit 
het adviseren over financiële, fiscale, verzekeringstechnische, sociaal 
verzekeringstechnische of andere niet zuiver juridische zaken of onderdelen 
daarvan.    
 
3.4 Indien werkzaamheden worden verricht voor meerdere Cliënten en/of de 
opdracht wordt verstrekt door meerdere Cliënten, zijn deze Cliënten hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen jegens VGB Advocaten. 
 
3.5 Indien een Cliënt namens een derde stelt te handelen, is zowel de Cliënt als 
deze derde aansprakelijk jegens VGB Advocaten. 

 
Artikel 4 (inschakelen derden) 

 
4.1 VGB Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie 
behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens 
in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel 
mogelijk tevoren overleggen met de Cliënt. Voornoemde inschakeling van 
derden geschiedt steeds voor rekening van Cliënt, waarbij Cliënt VGB Advo-
caten onherroepelijk en onvoorwaardelijk machtigt om zonder voorafgaand 
overleg met Cliënt opdracht(en) aan derden te verstrekken en eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden 
namens Cliënt te aanvaarden.  
 
4.2 Voor eventueel handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden, 
uit welke hoofde of op welke grond dan ook, is VGB Advocaten niet 
aansprakelijk.  
 
4.3. Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde advocaat 
betreft, geldt de Cliënt als Client van deze derde.  
 
Artikel 5 (aansprakelijkheid)  

 
5.1 Iedere aansprakelijkheid van VGB Advocaten en daarmee samenhangende 
rechten jegens VGB Advocaten vervallen na verloop van een jaar na aanvang 
van de dag, volgend op die waarop de werkzaamheden zijn geëindigd. De 
werkzaamheden van VGB Advocaten worden ten laatste geacht te zijn 
geëindigd op de datum van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten 
is, dan wel - indien dit eerder geschiedt - op de datum van verzending van de 
einddeclaratie, dan wel uiterlijk op het moment dat een jaar is verstreken na de 
laatste schriftelijke correspondentie (waaronder e-mailcorrespondentie) met 
Cliënt. 
 
5.2 Iedere aansprakelijkheid van VGB Advocaten op welke grond of uit welke 
hoofde ook en voor welke schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook, 
is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door 
haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, ver-
meerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden 
niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De maximale aansprakelijkheid is 

aangetekend op de polis. Cliënt is gerechtigd om de polis en bijbehorende 
polisvoorwaarden in te zien.  
 
5.3 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins 

schade aan of door personen of zaken wordt toegebracht waarvoor VGB 
Advocaten aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag waarop de door haar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering 
voor Bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen 
risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) 
komt. 
 
5.4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens 
voornoemde verzekeringen of enige andere verzekering mocht plaatsvinden, is 
iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het door 
VGB Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak 
en zulks tot een maximum van € 7.500,00.  
In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies 
of gemiste kansen, uitgesloten. 
 
5.5 De hiervoor genoemde bepalingen inzake de aansprakelijkheid en 
beperking daarvan worden mede bedongen ten behoeve van en gelden 
eveneens ten opzichte van al degenen die als werknemer, opdrachtnemer of 
anderszins voor of in opdracht van VGB Advocaten werkzaam zijn of waren.  
 
Artikel 6 (tarieven) 
 
6.1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan 
de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeen-
gekomen uurtarief en/of de jaarlijks door VGB Advocaten vast te stellen en aan 
te passen uurtarieven. Het uurtarief wordt onder meer vastgesteld aan de hand 
van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, 
alsmede aan de hand van het (financiële) belang en de mate van spoed-
eisendheid die met de opdracht is gemoeid. Dit uurtarief dient nog te worden 
vermeerderd met kantoorkosten (6%), omzetbelasting en eventuele onbelaste 
en belaste verschotten. Verschotten zijn onder meer door VGB Advocaten voor 
Cliënt gedane uitgaven, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en 
verblijfkosten, kosten van uittreksels en kosten van ingeschakelde derden. 
 
6.2. VGB Advocaten is gerechtigd openstaande declaraties alsmede het nog te 
factureren onderhanden werk (reeds verrichte doch niet gefactureerde 
werkzaamheden), inclusief nog te factureren kosten / verschotten te verrekenen 
met op de derdengeldenrekening van de Stichting ontvangen en aan Cliënt 
toekomende baten, ook indien dit gelden in een ander dossier of uit hoofde van 
een andere opdracht betreffen.  
 
6.3 Over gelden die de Stichting op de derdengeldenrekening onder zich houdt 
voor Cliënt (uit welke hoofde dan ook) ontvangt de Stichting geen rente van de 
betreffende bankinstelling. De Stichting vergoedt dan ook geen rente over de 
aan Cliënt toebehorende gelden. 

 
Artikel 7 (declaraties / betaling) 

 
7.1 De door VGB Advocaten verrichte werkzaamheden worden in beginsel 
maandelijks aan Cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 
veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie, zonder dat een 
beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Vindt betaling niet binnen 
deze termijn plaats, dan is Cliënt in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is. Alsdan is een samengestelde vertragingsrente verschuldigd van 8% 
per jaar.  
 
7.2 Indien VGB Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen Cliënt dan wel 
indien met Cliënt een betalingsregeling wordt getroffen, komen de kosten in 
verband met de invordering c.q. de betaling voor rekening van Cliënt, waarbij 
een forfaitair bedrag van 15% over het openstaande saldo met een minimum 
van € 250,00 geldt voor de (zakelijke) Cliënt die handelt in het kader van zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.  

 
Artikel 8 (diversen) 

 
8.1 VGB Advocaten verwerkt in haar administratie persoonlijke en zakelijke 
gegevens van Cliënt als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
VGB Advocaten stelt deze gegevens niet voor commerciële doeleinden ter 
beschikking aan derden. Door zijn e-mailadres aan VGB Advocaten bekend te 
maken, gaat Cliënt akkoord met elektronische communicatie, onder meer voor 
declaratiedoeleinden en voor relatiebeheer/marketingdoeleinden van VGB 
Advocaten. Cliënt verplicht zich eventuele wijzigingen met betrekking tot NAW-
gegevens, e-mail e.d., onverwijld door te geven aan VGB Advocaten. 
 
8.2 De rechtsverhouding tussen VGB Advocaten en haar opdrachtgevers is 
onderworpen aan het Nederlandse recht.  
 
8.3 VGB Advocaten beschikt over een interne (schriftelijke) klachtenregeling. 
Op verzoek van Cliënt zal deze door VGB Advocaten worden verstrekt. 
Geschillen die niet in overleg tussen VGB Advocaten en Cliënt overeenkomstig 
de interne klachtenregeling kunnen worden beslecht, zullen uitsluitend worden 
beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam. 


