
ALGEMENE VOORWAARDEN  

 1. Met IJzer Advocaten wordt in de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden bedoeld de Maatschap 
IJzer Advocaten, gevestigd aan de Berg en Dalseweg 122 te (6522 BW) Nijmegen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 68309635.  

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die IJzer Advocaten en aan haar 
verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  

 3. Uitsluitend IJzer Advocaten zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die IJzer Advocaten voor haar 
klanten uitvoert, ook als een bepaalde aan IJzer Advocaten verbonden advocaat een opdracht uitvoert of als 
een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op de verrichting van die opdracht door een 
bepaalde persoon. Zowel de advocaat die maat is van IJzer Advocaten als de advocaat die in dienst van IJzer 
Advocaten is, handelt uitsluitend namens IJzer Advocaten. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn 
uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van IJzer Advocaten van toepassing.  

 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aangemerkt als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 
7:400 BW, waarbij de cliënt als opdrachtgever en IJzer Advocaten als opdrachtnemer heeft te gelden. Alle 
werkzaamheden die uit de opdracht voortvloeien of daarmee verband houden worden tevens tot de opdracht 
gerekend.  

 5. Iedere aansprakelijkheid van IJzer Advocaten en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt 
beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van IJzer Advocaten in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd 
met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van IJzer Advocaten en aan 
haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de 
verzekeraar van IJzer Advocaten plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van IJzer Advocaten en aan haar 
verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte 
honorarium, met een maximum van € 25.000,00.  

 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens IJzer Advocaten en/of aan haar 
verbonden advocaten en medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft 
veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.  

 7. IJzer Advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat nuttig, 
noodzakelijk of wenselijk acht. IJzer Advocaten en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet 
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.  

 8. Aan IJzer Advocaten gegeven opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de wijze waarop aan de verstrekte opdracht 
uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart IJzer Advocaten tegen eventuele 
aanspraken van derden en voor de eventueel door IJzer Advocaten in dat verband te maken kosten.  

 9. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van IJzer Advocaten berekend op basis van een door 
IJzer Advocaten vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing). IJzer Advocaten is 
gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen.  

 10. Kosten die niet in de tarieven van IJzer Advocaten zijn verwerkt, zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en 
vertaalkosten, worden door IJzer Advocaten in rekening gebracht.  

 11. IJzer Advocaten factureert periodiek (maandelijks). In het geval een voorschot is gevraagd en betaald, is IJzer 
Advocaten gerechtigd deze bij het einde van de opdracht te verrekenen met de einddeclaratie.  

 12. De betalingstermijn van de declaraties beloopt 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen 
deze termijn voldoet, is IJzer Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat 
zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.  
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 13. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke 
handelsrente verschuldigd, althans in het geval van een particulier die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf de wettelijke consumentenrente, en is IJzer Advocaten gerechtigd buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.  

 14. IJzer Advocaten is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere 
aankondiging te vernietigen.  

 15. Op de rechtsverhouding tussen IJzer Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

 16. IJzer Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding 
van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van IJzer Advocaten, inclusief alle 
declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. 
Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling 
van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een 
particuliere cliënt die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is alleen sprake van bindend 
advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is 
op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet 
het Reglement in arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is op te vragen bij de 
Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 

 17. Op alle tussen IJzer Advocaten als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is verder de 
Kantoorklachtenregeling IJzer Advocaten van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling is te raadplegen via  
de internetpagina van IJzer Advocaten, https://www.ijzeradvocaten.nl, en wordt op verzoek kosteloos aan u 
toegezonden.  

 18. De bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de 
gewone rechter, met dien verstande dat IJzer Advocaten bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de 
rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.  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