Algemene voorwaarden
1. FJP Advocaten ('FJP') is een samenwerking tussen de maatschap FJP Advocaten, zijnde een
maatschap van besloten vennootschappen ingeschreven in het handelsregister onder nummer
34317765 en de eenmanszaak van mr. D.R. van Lijf ('mr. Van Lijf’) ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34360133. Een lijst van de vennoten van de maatschap FJP wordt
op verzoek toegezonden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan FJP, haar
vennoten dan wel hun bestuurders of aan werknemers van FJP en op alle opdrachten verstrekt aan
mr. Van Lijf die in het kader van de samenwerking met de maatschap FJP onder de naam FJP
Advocaten naar buiten treedt. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten
behoeve van de vennoten, hun bestuurders, mr. Van Lijf en allen die voor FJP/mr. Van Lijf
werkzaam zijn of zijn geweest. Waar over FJP wordt gesproken geldt het bepaalde mede ten
behoeve van mr. Van Lijf tenzij de bepaling niet op haar of haar medewerkers van toepassing kan
zijn.
3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan FJP hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden ofwel
aanvaard en uitgevoerd door de maatschap FJP, ofwel aanvaard en uitgevoerd door mr. Van Lijf die
als zelfstandig werkend advocaat aan FJP is verbonden. FJP kan slechts worden vertegenwoordigd
door aan het kantoor verbonden advocaten. Het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek is niet van toepassing; ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de
opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen
rechten ontlenen.
5. De tarieven van de advocaten van FJP variëren afhankelijk van hun ervaring en
specialistische kennis. Tariefswijzigingen worden vooraf meegedeeld aan de opdrachtgever.
6. FJP is steeds gerechtigd om een voorschot te verlangen dat met de einddeclaratie zal worden
verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
7. FJP brengt de werkzaamheden en kosten periodiek aan de opdrachtgever in rekening met een
betalingstermijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van
tijdige betaling is FJP gerechtigd om wettelijke dan wel handelsrente in rekening te brengen en haar
werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken.
8. FJP heeft het recht haar onbetaald gelaten declaraties te verrekenen met gelden op haar
derdengeldenrekening, bestemd voor de desbetreffende cliënt. Dat recht vervalt echter indien de
desbetreffende cliënt binnen een redelijke termijn de declaratie betwist, en in ieder geval binnen 30
dagen na ontvangst daarvan.
9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van FJP met betrekking tot de invordering van het
aan FJP verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De
gerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de door FJP daadwerkelijk gemaakte
proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten tegen uurtarief, ook als deze
advocaatkosten de werkzaamheden betreffen van een advocaat verbonden aan FJP. Ter vergoeding
van de buitengerechtelijke kosten is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die
wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-, ook wanneer
slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en
tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval

gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.
10. FJP is gerechtigd verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door
vennoten, hun bestuurders en personeelsleden van FJP en in voorkomende gevallen door
inschakeling van derden, zoals, deurwaarders, accountants, belastingadviseurs en taxateurs. De
kosten van deze derden worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht en vallen niet onder het
met FJP over een te komen honorarium.
11. FJP is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, indien en voor zover
de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. FJP is gemachtigd om mede
namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de betreffende derde te
aanvaarden.
12. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap FJP, de partners, de bestuurder s van de
beroepsvennootschappen, en allen die daar werkzaam zijn, is in haar totaliteit beperkt tot de
uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van FJP, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico,
hetgeen samen is gelimiteerd tot een maximumbedrag van € 1.000.000, behoudens opzet of grove
schuld van FJP. FJP is verzekerd voor haar werkzaamheden in Nederland en Italië bij Meèus
Assurantiën B.V., Postbus 81, 3800 AB Amersfoort. De aansprakelijkheid van mr. Van Lijf en haar
medewerkers is in haar totaliteit beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr. Van Lijf, vermeerderd met het bedrag van
het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, hetgeen samen is gelimiteerd tot een
maximumbedrag van € 1.000.000, behoudens opzet of grove schuld van mr. Van Lijf. mr. Van Lijf
is verzekerd voor haar werkzaamheden bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V., Postbus 925, 3000
AX Rotterdam.
13. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke
aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot het door FJP/mr. Van Lijf in verband met de
betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,
behoudens opzet of grove schuld van FJP/mr. Van Lijf.
14. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn
ingediend bij FJP binnen 6 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend
heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert en, in ieder geval, binnen 13
maanden nadat de desbetreffende opdracht ten einde is gekomen.
15. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie
bespreekt u uw bezwaren eerst met uw eigen advocaat. Wanneer u er samen niet uit komt dan kunt
u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Het klachtenformulier en de namen
van de klachtenfunctionarissen zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht binnen drie
maanden nadat u kennisnam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht
aanleiding heeft gegeven, voor te leggen. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet
naar behoren hebben opgelost, dan kunt u het geschil bij de Geschillencommissie Advocatuur (de
Commissie) aanhangig maken. Om het geschil bij de Commissie aanhangig te maken, moet u het
vragenformulier Geschillencommissie Advocatuur invullen en aan de Commissie toesturen. Op het
vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter
oplossing van het geschil. De Commissie behandelt de zaak volgens het reglement
Geschillencommissie Advocatuur. Met behulp van een checklist kunt u zelf bepalen of de
Commissie uw klacht kan behandelen. De checklist, het vragenformulier en het reglement kunt u
vinden op de website www.geschillencommissie.nl. U kunt de informatie ook opvragen bij het

secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Tel: 0703105310.
16. Op de rechtsverhouding tussen FJP en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, met uitzondering van hetgeen
in artikel 14 is bepaald, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in
Amsterdam.
17. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
18. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. In geval van geschil over de inhoud
of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

