
Algemene voorwaarden
Inleiding

EA Advocaten is de kantoornaam van advocaten mr. J.D. Eerdmans (KvK-nummer 65701704), mr. A.C.
Arijenzad (KvK-nummer 83545905) en mr. C. van Scherpenzeel (KvK-nummer 88528677) die ieder
een zelfstandige praktijk uitoefenen (hierna, ieder voor zich genoemd: de advocaat).

De advocaten mr. J.D. Eerdmans en mr. A.C. Arijenzad delen de faciliteiten van het kantoor aan de
Weerribben 63 (8244 EW) te Lelystad, advocaat mr.  C.  van Scherpenzeel  maakt gebruik  van het
kantoor aan de Rijksstraatweg 269 (3956CP) te Leersum en maken gebruik van de handelsnaam EA
Advocaten. De advocaten contracteren echter op persoonlijke titel, via hun eigen vennootschap, en
treden  op  voor  eigen  rekening  en  risico.  EA  Advocaten  is  derhalve  geen  maatschap  en  geen
samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 1 geldigheid en beschikbaarheid van algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht en/of andere
rechtsbetrekking tussen de advocaat en de opdrachtgever en/of cliënt (hierna: de opdrachtgever).
Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Deze
voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website  www.ae-advocaten.nl en worden op
verzoek kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden.

De advocaat is  gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen of  aan te vullen.  Actuele algemene
voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd.

Artikel 2 overeenkomst van opdracht

Een  opdracht  verstrekt  aan  een  advocaat  van  EA  Advocaten  wordt  uitsluitend  gezien  als  een
opdracht van de (kapitaal- of personen)vennootschap van de desbetreffende advocaat. De uitvoering
van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico en onder verantwoordelijkheid
van  de  desbetreffende  (kapitaal-  of  personen)vennootschap.  De  werking  van  artikelen  7:404  en
7:407 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 3 schriftelijke communicatie

De  ‘schriftelijke’  communicatie  tussen  de  advocaat  en  de  opdrachtgever  over  de  opdracht  zal
voornamelijk per e-mail plaatsvinden. Ook tussen de advocaat en derden wordt in het kader van de
opdracht per e-mail gecommuniceerd. De emailberichten worden niet versleuteld, tenzij de advocaat
en  de  opdrachtgever  hierover  andere  afspraken  hebben  gemaakt.  De  aansprakelijkheid  van  de
advocaat voor het niet correct, volledig of tijdig overkomen van het bericht, dan wel als gevolg van
virussen of andere digitale schade is uitgesloten.

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


Indien  en  voor  zover  de  communicatie  per  e-mail  door  de  opdrachtgever  niet  mogelijk  of  niet
gewenst is, verloopt de schriftelijke communicatie per post.

Artikel 4 inschakeling van derden

De advocaat is  gerechtigd om bij  de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen en om
eventuele beperkingen van aansprakelijkheid die een derde mocht hebben bedongen, namens de
opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg
met  de  opdrachtgever  en  met  inachtneming  van  de  nodige  zorgvuldigheid.  Tenzij  anders  is
overeengekomen, geschiedt de inschakeling van derden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 honorarium en andere kosten van rechtsbijstand

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan de advocaat honorarium verschuldigd. Dit
honorarium wordt gebaseerd op de door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever bestede
tijd, vermenigvuldigd met het uurtarief. Het afgesproken uurtarief wordt vermeerderd met 21% BTW
en 6% opslag voor algemene kantoorkosten (zoals porto-, telefoon- en kopieerkosten).

Daarnaast kunnen andere kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zoals reiskosten
(op basis  van een kilometervergoeding van € 0,29), griffierechten alsmede (andere) uitgaven aan
derden  (zogenoemde verschotten).  In  personenschadezaken  bestaan  de  verschotten vaak  uit  de
kosten  voor  het  vergaren  van  medische  informatie  en  de  kosten  die  gemoeid  zijn  met  het
inschakelen van medische deskundigen.

De  advocaat  zal  de  opdrachtgever  periodiek  een  gespecificeerde  declaratie  zenden voor  de  ten
behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De declaratie dient binnen veertien dagen
na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn wordt de opdrachtgever
geacht  in  verzuim  te  zijn  en  is  de  advocaat  gerechtigd  om  wettelijke  rente  en  eventuele
incassokosten in rekening te brengen.

De advocaat kan aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen. In dat geval wordt, met
inachtneming  van  gedragsregel  14  van  Gedragsregels  advocatuur,  de  dienstverlening  van  de
advocaat opgeschort totdat het gedeclareerde voorschot is voldaan. De advocaat is niet aansprakelijk
voor de schade die kan ontstaan tijdens de opschorting van de werkzaamheden. Het betaalde bedrag
aan voorschot(ten) wordt verrekend met de einddeclaratie van de advocaat.

Artikel 6 betalingen

De advocaten  van  EA  Advocaten  beschikken  niet  over  een  derdengeldenrekening  en  ontvangen
daarom geen gelden ten behoeve van de opdrachtgever.

In personenschadezaken wordt de schadevergoeding waarop de opdrachtgever aanspraak maakt,
door de aansprakelijke partij rechtstreeks aan de opdrachtgever betaald. De advocaat is gerechtigd
om de kosten van de verleende rechtsbijstand rechtstreeks op de aansprakelijke partij te verhalen en
de vergoeding van deze kosten rechtstreeks van de aansprakelijke partij te ontvangen.

Artikel 7 aansprakelijkheid en verzekering



De  advocaat  is  verzekerd  tegen  het  risico  van  wettelijke  aansprakelijkheid  voor  eventuele
beroepsfouten verband houdend met de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever. Mocht
derhalve sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door de
advocaat, dan wel de schade van de opdrachtgever om een andere reden voor rekening of risico
komen van de advocaat, dan is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag dat
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste blijft van de advocaat. Op verzoek kan
inzage  worden  verkregen  in  de  geldende  polisvoorwaarden.  Indien  de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitbetaling overgaat, dan is
de aansprakelijkheid  van de advocaat  (behoudens het  geval  dat  sprake is  van opzet  of  bewuste
roekeloosheid) beperkt  tot  het totaalbedrag van het door de opdrachtgever aan de advocaat (in
verband  met  de  uitvoering  van  de  opdracht)  voldane  honorarium,  met  een  maximum  van  €
20.000,00.

De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor de aanspraken van de ingeschakelde derden (voor hun
kosten  en  vergoeding  van  honorarium)  die  verband  houden  met  de  ten  behoeve  van  de
opdrachtgever  verrichte  werkzaamheden.  De  advocaat  is  ook  niet  aansprakelijk  voor  eventuele
tekortkomingen van ingeschakelde derden bij de uitvoering van deze werkzaamheden, tenzij sprake
is van opzet of grove schuld van de advocaat.

Dit artikel is bedongen ten behoeve van de advocaten van EA Advocaten, evenals ten behoeve van
hun medewerkers in loondienst  en door hen ingeschakelde derden die betrokken worden bij  de
uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever. Ook laatstgenoemden kunnen zich beroepen op
de beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel.

Artikel 8 beëindiging van de opdracht

De opdrachtgever en de advocaat kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht gezamenlijk
of eenzijdig schriftelijk beëindigen. Bij beëindiging van de opdracht blijft de opdrachtgever verplicht
tot  voldoening van de kosten van rechtsbijstand door de advocaat  ter  zake van de tot  dan toe
verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van eventuele noodzakelijke na-werkzaamheden.

Artikel 9 persoonsgegevens en bewaartermijn dossiers

Door de advocaat gevormde dossiers en de daarin opgeslagen persoonsgegevens worden door de
advocaat bewaard voor de termijn van de opdracht en gedurende zeven jaar na de afronding van de
opdracht, waarna zonder nadere aankondiging tot vernietiging kan worden overgegaan.

Artikel 10 geschillen en klachten

De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

Mocht tussen de advocaat en de opdrachtgever een geschil ontstaan over de totstandkoming, uitleg
of uitvoering van de opdracht, dan wel de opdrachtgever ontevreden zijn over de dienstverlening of
de declaraties van de advocaat, dan geldt de kantoorklachtenregeling van EA Advocaten, te vinden
op de website www.ea-advocaten.nl. Voor alle gevallen waarin de kantoorklachtenregeling niet tot
een oplossing leidt, zijn de klachten- en geschillenregeling van de Geschillencommissie Advocatuur
(te raadplegen op: www.degeschillencommissie.nl) en, indien de advocaat daarbij is aangesloten, de
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klachtenregelingen  van  de  Vereniging  van  Letselschade  Advocaten  (LSA)  (te  raadplegen  op:
www.lsa.nl) van toepassing. 

Lelystad, 1 januari 2023
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