
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DD ADVOCATUUR 
1. DD Advocatuur is de handelsnaam van de heer mr. H.A.P. Driessen kantoorhoudende te (4835 JN) Breda aan de Baronielaan 305 en  
Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 85679690. DD Advocatuur heeft tot doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de praktijk van advocaat 
en adviseur in de ruimste zin van het woord. 
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna: “opdrachten”) van DD Advocatuur en 
van de personen die aldaar werkzaam zijn of zijn geweest. Onder opdracht wordt tevens verstaan iedere vervolgopdracht of gewijzigde of 
aanvullende opdracht. 
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door DD Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat 
voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het 
geval twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten. 
4. DD Advocatuur is gerechtigd om bij de uitoefening van haar opdrachten derden, waaronder, doch niet uitsluitend andere advocaten, 
deurwaarders, accountants, belastingadviseurs, medisch deskundigen etc., in te schakelen. Voor zover die derden hun aansprakelijkheid in 
verband daarmee willen beperken, houden alle aan DD Advocatuur gegeven opdrachten de bevoegdheid van DD Advocatuur in om dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. DD Advocatuur neemt bij het eventueel inschakelen van derden 
de nodige zorgvuldigheid in acht en zal zoveel mogelijk trachten om de opdrachtgever (tijdig) te informeren over het inschakelen van derden. DD 
Advocatuur is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van DD 
Advocatuur zelf. 
5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot 
aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid van DD Advocatuur beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door DD Advocatuur 
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat DD Advocatuur onder die 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van DD 
Advocatuur beperkt tot het bedrag van het in verband met (het desbetreffende deel van) de opdracht in rekening gebrachte en in rekening te 
brengen honorarium, dit tot een maximum van € 12.500,--. Iedere aanspraak jegens DD Advocatuur vervalt indien deze niet uiterlijk binnen 6 
maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met deze aanspraak, schriftelijk en gemotiveerd bij DD 
Advocatuur is ingediend. 
6. Verstrekte opdrachten worden door DD Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van 
de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen 
rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart DD Advocatuur tegen alle aanspraken van derden en opdrachtgever is gehouden alle kosten die 
moeten worden gemaakt ter verweer tegen dergelijke aanspraken volledig te vergoeden. 
7. De onder artikel 5 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en 
daaruit schade mocht voortvloeien. 
8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium van DD Advocatuur voor de opdracht berekend aan de hand van het aantal 
bestede uren, of delen daarvan, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Tenzij anders overeengekomen, declareert DD Advocatuur 
maandelijks. Alle door DD Advocatuur gemaakte bijkomende kosten (verschotten), waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, kosten van de 
deurwaarder, kosten van deskundigen, taxatiekosten, vertaalkosten, koerierskosten, reis- en verblijfkosten, worden eveneens in rekening 
gebracht. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van 
overheidswege worden opgelegd. DD Advocatuur is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen. De 
opdrachtgever wordt geacht op voorhand in te stemmen met een mogelijke tariefverhoging, tenzij de verhoging meer bedraagt dan 10 % van het 
dan geldende uurtarief. 
9. DD Advocatuur is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen en het moment van aanvang, dan wel continuering 
van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van het moment van ontvangst van het voorschot. Het voorschot zal worden verrekend met de 
slotdeclaratie. 
10. Iedere declaratie dient binnen 14 dagen na de declaratiedatum te zijn betaald, zonder enige aftrek, verrekening of opschorting. Voornoemde 
termijn van 14 dagen is een fatale termijn; indien binnen die termijn geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever direct en zonder 
ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke 
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,--. DD Advocatuur is gerechtigd de uitvoering van de 
opdracht op te schorten en/of te beëindigen zolang één of meerdere declaraties en/of verzochte voorschotten, ondanks schriftelijke 
aanmaningen, onbetaald worden gelaten. DD Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever leidt als gevolg van 
opschorting en/of beëindiging van de uitvoering van de opdracht. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers ieder 
hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige declaratiebedrag. 
11. Gelden die DD Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van Stichting Beheer 
Derdengelden DD Advocatuur te Breda. Tenzij een afwijkende afspraak wordt gemaakt, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Voor het 
geval de opdrachtgever of een derde per vergissing of ten onrechte gelden in plaats van op de kantoorrekening van DD Advocatuur overmaakt op 
de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden DD Advocatuur, is DD Advocatuur gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming 
gerechtigd, om dit te corrigeren. 
12. DD Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de 
identiteit van cliënten / opdrachtgevers vast te stellen en om ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. 
13. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard. Na ommekomst van deze periode behoudt DD Advocatuur zich 
het recht voor om de dossiers te vernietigen. 
14. Op de rechtsverhouding tussen DD Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter, en meer 
in het bijzonder de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland – West-Brabant, is bevoegd van enig geschil tussen DD Advocatuur en de opdrachtgever kennis 

te nemen. 
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