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A L G E M E N E  V O O R W A A R DE N 
 

1.  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan de maatschap 
Van der Loeff familierecht Advocaten (hierna te noemen: Van der Loeff familierecht) 
worden verstrekt.  
 
2. 
Van der Loeff familierecht is een maatschap van advocaten en mediators. Een lijst van  
de vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. 
 
3. 
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van  
de maten van Van der Loeff familierecht, maar ook ten behoeve van alle advocaten en  
overige personen die bij, voor of namens Van der Loeff familierecht werkzaam,  
respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van der Loeff familierecht  
aansprakelijk zou kunnen zijn. De toepasselijkheid van enige andere algemene  
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
4. 
Alle opdrachten beschouwt Van der Loeff familierecht als uitsluitend aan haar gegeven. 
Als contractpartij geldt derhalve uitsluitend Van der Loeff familierecht. Dat geldt ook als 
het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één  
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitdrukkelijk wordt de toepasselijkheid van  
de artikelen 7:404 BW (dat voor het laatste geval een regeling geeft) en 7:407 lid 2 BW 
(dat een hoofdelijke aansprakelijkheid doet ontstaan in de gevallen dat aan twee of  
meer personen een opdracht wordt gegeven) en artikel 7:409 BW uitgesloten. Dit 
betekent dat de vennoten alsmede degenen die voor of ten behoeve van Van der Loeff 
familierecht, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of 
aansprakelijk zijn en de opdracht eindigt niet door hun dood. 
 
5. 
Van der Loeff familierecht zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij  
de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen  
andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Van der Loeff  
familierecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derden,  
behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van Van der Loeff familierecht. 
 
6. 
Van der Loeff familierecht verwerkt bij de uitvoering van de aan haar verleende 
opdrachten persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van der Loeff familierecht zal deze 
Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken overeenkomstig de 
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genoemde regelgeving. Van der Loeff familierecht verwijst verder naar het Privacybeleid 
en welk beleid te vinden is op haar website (www.vanderloeff.nl). 
 
7. 
Een dossier wordt als gesloten beschouwd na het beëindigen van de werkzaamheden.   
Na het sluiten van het dossier bewaart Van der Loeff familierecht een dossier uitsluitend 
digitaal gedurende een periode van 7 jaar. 
 
8. 
Indien de uitvoering van een opdracht door Van der Loeff familierecht leidt tot  
aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het  
desbetreffende geval onder de door Van der Loeff familierecht afgesloten beroeps- 
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke  
reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht  
plaatsvinden, dan is de gehele aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in verband  
met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 15.000,  
tenzij er aan de zijde van Van der Loeff familierecht sprake is van opzet of daarmee  
gelijk te stellen grove nalatigheid. 
 
9. 
Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na  
de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke  
aansprakelijkheid van Van der Loeff familierecht voor die schade. 
 
10. 
Van der Loeff familierecht zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht en bij 
de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg in acht nemen die zij 
als goed opdrachtnemer behoort te doen. Van der Loeff familierecht is niet aansprakelijk 
voor tekortkomingen van deze derden behoudens opzet of grove schuld van Van der 
Loeff familierecht.  
 
11. 
Van der Loeff familierecht brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten in  
beginsel maandelijks in rekening met dien verstande dat Van der Loeff familierecht een 
voorschot in rekening kan brengen bij aanvang van de zaak. Het voorschot blijft bij Van 
der Loeff familierecht in depot en dit voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie na 
het sluiten van het dossier. De werkzaamheden worden verricht op basis van een  
overeengekomen uurtarief, dat jaarlijks met ingang van 1 januari door Van der Loeff  
familierecht kan worden aangepast. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven  
gelden, zullen deze ook in lopende zaken vanaf dat moment in rekening worden  
gebracht. Betaling dient zonder opschorting of verrekening binnen 15 dagen na  
factuurdatum plaatsgevonden te hebben, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere  
betalingstermijn is afgesproken. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de  
opdrachtgever zijn Van der Loeff familierecht en haar Stichting Derdengelden  
gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te  
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(doen) wenden voor de betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Van der Loeff  
familierecht schuldig is.  
 
12. 
Indien de opdrachtgever binnen 15 dagen na het versturen van een betalingsherinnering 
niet alsnog tot volledige betaling overgaat is Van der Loeff familierecht gerechtigd de 
wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de 
opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen dan kan Van der Loeff 
familierecht aanspraak maken op vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten 
conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende 
Besluit.  
 
13. 
Van der Loeff familierecht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar 
werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten indien de achterstand 
in het betalen van de declaraties meer dan € 2.500 inclusief BTW (€ 2.066,11 exclusief 
BTW) bedraagt. Van der Loeff familierecht is pas gerechtigd om over te gaan tot het 
opschorten van haar werkzaamheden indien er tenminste drie aanmaningen zijn 
verzonden en Van der Loeff familierecht in de laatste aanmaning uitdrukkelijk heeft 
gesteld dat bij het uitblijven van een betaling zij na ommekomst van een in de brief 
genoemde termijn haar werkzaamheden opschort. 
 

14. 
Van der Loeff familierecht neemt in beginsel niet deel aan het systeem van gefinancierde 
rechtsbijstand. Op de website www.rvr.org kan de opdrachtgever nagaan of hij/zij in 
aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Zodra de opdrachtgever aangeeft dat 
hij/zij een beroep wil doen op gefinancierde rechtsbijstand heeft Van der Loeff 
familierecht het recht om de overeenkomst om deze reden te ontbinden. 
 
15. 
De door Van der Loeff familierecht ten behoeve van de opdrachtgever betaalde  
verschotten, zoals bijvoorbeeld kosten van uittreksels, griffie 
rechten, deurwaarders kosten, koerierskosten, vertaalkosten zullen aan de opdrachtgever 
in rekening worden gebracht. 
 
16. 
Van der Loeff familierecht behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen  
op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van al verstrekte opdrachten  
alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde  
honoraria en verschotten door de opdrachtgever voorschotten worden betaald, welke  
voorschotten door Van der Loeff familierecht worden bepaald.  
Indien na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteert zal dit 
bedrag aan de opdrachtgever worden gerestitueerd. 
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17. 
Op verzoek van de opdrachtgever zal Van der Loeff familierecht de klachtenregeling van 
het kantoor toezenden. Deze regeling is van toepassing op iedere opdracht als bedoeld in 
artikel 1 en de regeling is vermeld op de website van het kantoor (www.vanderloeff.nl). 
 
18. 
Het staat de opdrachtgever te allen tijde vrij om een verleende opdracht te beëindigen 
zonder opzegtermijn. Van der Loeff familierecht stelt het zeer op prijs als de 
opdrachtgever de reden van beëindiging aan haar laat weten. 
  
19. 
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval 
van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal 
uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn. 
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