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Algemene Voorwaarden Stalenhoef Advocatuur 

1. Stalenhoef Advocatuur is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mevrouw mr. K.M.C. 
Stalenhoef de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Stalenhoef Advocatuur is gevestigd te Amsterdam. 

 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stalenhoef Advocatuur aanvaarde 

opdrachten, eventuele aanvullende opdrachten vervolgopdrachten en overige werkzaamheden en 
gelden ook ten behoeve van door Stalenhoef Advocatuur ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van 
enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten. 

  
3. In overleg met de opdrachtgever kan Stalenhoef Advocatuur derden inschakelen bij de uitvoering van 

de opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De 
uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend voor de opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen 
rechten ontlenen. 

 

4. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het 
door Stalenhoef Advocatuur gehanteerde uurtarief. Door Stalenhoef Advocatuur voor de opdrachtgever 
betaalde onkosten en kosten van derden zullen tegen kostprijs en separaat gespecificeerd in rekening 
worden gebracht. Declaraties dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de 
declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling zal eerst een herinnering worden gezonden en vervolgens 
een aanmaning. Stalenhoef Advocatuur behoudt zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die 
rechtens mogelijk en toegelaten zijn tot incasso van haar vorderingen op opdrachtgevers. Bij niet-tijdige 
betaling kan Stalenhoef Advocatuur haar werkzaamheden voor opdrachtgever opschorten, waarbij 
Stalenhoef Advocatuur niet aansprakelijk is voor eventuele, door de opschorting ontstane schade. 

 

5. Stalenhoef Advocatuur treft gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de 
cliëntrelatie. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt overeengekomen, verleent de opdrachtgever 
toestemming om bij dossierbeheer en communicatie gebruik te maken van alle op dat moment 
gebruikelijke (technische) middelen, waaronder het internet (de cloud). Stalenhoef Advocatuur is niet 
aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade ontstaan doordat derden zich zonder toestemming van 
Stalenhoef Advocatuur toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie. 

 

6. Stalenhoef Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de uitoefening van haar dienstverlening. De 
verstrekker van persoonsgegevens gaat met deze verwerking akkoord. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens gaat Stalenhoef Advocatuur zorgvuldig te werk. Er worden niet meer gegevens 
verwerkt dan nodig, de gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijke toegestaan en de gegevens 
zullen alleen worden gebruikt voor:  

 
- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren 

van (gerechtelijke) procedures; 
- het innen van declaraties; 
- advisering, bemiddeling en verwijzing; 
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen; en 
- marketing en communicatie-doeleinden. 
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7. Eventuele klachten over de dienstverlening door Stalenhoef Advocatuur worden afgehandeld conform 
de kantoorklachtenregeling Stalenhoef Advocatuur. Bedoelde regeling wordt op verzoek wordt 
verstrekt. 

 
8. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht 

is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de Stalenhoef Advocatuur gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met 
het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Afschrift van de polis ligt ter inzage op 
kantoor van Stalenhoef Advocatuur. Indien geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever aan 
Stalenhoef Advocatuur voor de betreffende opdracht betaalde bedrag, tot een maximum van in totaal 
EUR 10.000,= (zegge: tienduizend euro). Aanspraken tot schadevergoeding vervallen, indien deze niet 
bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt binnen één jaar nadat opdrachtgever respectievelijk de 
derde met die aanspraak bekend was, of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn. 

 
9. Bij discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert de opdrachtbevestiging.  
 

10. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Stalenhoef Advocatuur is Nederlands recht van 
toepassing. Mogelijke geschillen tussen de opdrachtgever en Stalenhoef Advocatuur zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.   
 

Amsterdam, 1 juni 2018  


