
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Van den Hoogen h.o. Boom Advocaten, 

welke van toepassing zijn op alle diensten van advocatenkantoor Van den Hoogen h.o. 

Boom Advocaten 

Artikel 1: Rechtsvorm 
Advocatenkantoor Van den Hoogen is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De 
eenmanszaak en de daarbij aangesloten advocaat, mr D.G.M. van den Hoogen, voldoen 
aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Het kantoor is ingeschreven 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27359337. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, daaronder begrepen 
elke vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan advocatenkantoor 
Van den Hoogen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan 
of in verband daarmee. 

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van elke derde die al dan 
niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld  of in 
verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 

Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten. 

Artikel 3:  Opdracht  
1. Bij de uitvoering van de opdracht wordt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
genomen. Een opdracht wordt aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 
7:404, 407 lid 2 en 409 BW. 

2. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Advocatenkantoor Van den Hoogen de 
door de Nederlandse  Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening 
van de praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit 
kunnen voortvloeien. 

3. Advocatenkantoor Van den Hoogen heeft de bevoegdheid om namens de 
opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, 
koeriers etc. , alsook – eveneens voor de uitvoering van de opdracht nodige – diensten 
van instanties (zoals bijv. de Kamer van Koophandel en het Kadaster) te betrekken. 

Artikel 4: Identificatieplicht 
Advocatenkantoor Van den Hooge is op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht 
de identiteit van de opdrachtgever(s) vast te stellen. De opdrachtgever is gehouden 
daaraan bij het geven van de opdracht mee te werken. 

Artikel 5: Beroepsgeheim, vertrouwelijkheid, gedragsregels   
1.Advocatenkantoor Van den Hoogen zal bij de uitvoering van de opdracht de 
vertrouwelijkheid van de relatie met de opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen. 

2.De opdrachtgever verleent Advocatenkantoor Van den Hoogen toestemming om bij de 
communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele 
telefoon, e-mail, sms en internet. 



3.Advocatenkantoor Van den Hoogen voldoet aan de verplichtingen op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

4.Advocatenkantoor Van den Hoogen is gebonden aan de gedragsregels en 
verordeningen van Nederlandse Orde van Advocaten alsmede de Advocatenwet. 

Artikel 6: Honorering, kosten en betalingsverplichtingen 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan 
de hand van de door Advocatenkantoor van den Hoogen gewerkte uren en het van 
toepassing zijnde uurtarief. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en gebaseerd op de 
aard en het belang van de opdracht. 

2. Ten behoeve van de opdracht en/of de opdrachtgever betaalde (on)kosten zoals 
griffierechten/deurwaarderskosten e.d. worden apart bij de opdrachtgever in rekening 
gebracht. 

3. Advocatenkantoor Van den Hoogen declareert maandelijks aan en bij de 
opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Declaraties dienen tijdig, 
binnen veertien dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling bent u 
zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke 
rente verschuldigd. Indien rekeningen niet dan wel niet tijdig worden voldaan zullen de 
werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd.  

4. Advocatenkantoor Van den Hoogen is te allen tijde bevoegd aan de opdrachtgever een 
voorschot in rekening te brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te 
maken (on)kosten. Het voorschotbedrag (of het totaal aan voorschotbedragen) wordt 
aan het eind van de zaak verrekend met de (slot)declaratie of de som van de declaraties. 
Het voorschotbedrag is geen indicatie van of voor de totale kosten. Bij niet betalen van 
de voorschotten is Advocatenkantoor Van den Hoogen gerechtigd de werkzaamheden op 
te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

5. Mits de praktijk het toelaat staat advocatenkantoor Van den Hoogen ook daarvoor in 
aanmerking komende cliënten bij op basis van de door de overheid gefinancierde 
rechtsbijstand. Verwezen wordt naar www.rechtsbijstand.nl ; de site van de Raad voor de 
Rechtsbijstand. 

6. Indien de Raad voor de rechtsbijstand een beschikking afgeeft waaruit volgt dat de 
aanvraag voor de gefinancierde rechtsbijstand wordt toegewezen onder opleggen van 
een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage binnen 14 dagen na de beschikking worden 
voldaan. Indien de eigen bijdrage niet dan wel niet tijdig wordt voldaan zullen de 
werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd.  

7. Ten behoeve van de opdracht en/of de opdrachtgever betaalde (on)kosten zoals 
griffierechten/deurwaarderskosten e.d. worden apart bij de opdrachtgever in rekening 
gebracht. Indien deze kosten niet dan wel niet tijdig wordt voldaan zullen de 
werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd. 

8. Indien de Raad voor de Rechtsbijstand een beschikking afgeeft waaruit volgt dat de 
aanvraag voor de gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen en de opdrachtgever de 
opdracht handhaaft, wordt met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden 
tegen het uurtarief worden verricht en zijn de sub 1 tot en met 4 van dit artikel 7 van 
toepassing 

9. Mocht de gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie zijn toegekend, de Raad voor 
de Rechtsbijstand na afloop van de juridische werkzaamheden de beschikking 



intrekken/beëindigen om welke reden dan ook dan zult u alsnog het volledige honorarium 
dienen te voldoen over de voor u gewerkte uren. 

Artikel 7: Klachten  
1.Advocatenkantoor Van den Hoogen zal een eventuele klacht van de opdrachtgever 
schriftelijk vastleggen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Als de reactie van mr 
D.G.M. van den Hoogen en/of een gesprek met de opdrachtgever niet tot een voor hem 
of haar bevredigende oplossing leidt, zijn beiden – onafhankelijk van elkaar – bevoegd 
het geschil ter beslechting ervan voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 
2. De geschillencommissie advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement 
Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht 
bij de Geschillencommissie. U kunt dit reglement opvragen bij de Geschillencommissie 
Advocatuur, www.degeschillencommissie.nl 

3. Uw klacht kan tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van 
Advocatenkantoor Van den Hoogen indien bij de Geschillencommissie Advocatuur. 
Daarna vervalt de mogelijkheid 

4. Advocatenkantoor Van den Hoogen kan zelf ook onbetaalde declaratie ter incasso 
voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

5. De Geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de 
uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. 

Artikel 8:  Aansprakelijkheid 
Mr D.G.M. van den Hoogen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet 
aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere 
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen 
risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. 
Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van 
de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 
bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. 

Bij het inschakelen van derden zal er voor zover dit mogelijk is, vooraf overleg gevoerd 
worden met u en zal de vereiste zorgvuldigheid worden betracht. Advocatenkantoor Van 
den Hoogen is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden. U stemt ermee in 
dat Advocatenkantoor Van den Hoogen aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van 
derden namens u aanvaardt. 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr D.G.M. van den Hoogen als 
opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Den Haag , tenzij een van de partijen er voor kiest het geschil ter 
beslechting voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

Leiden, 1 oktober 2021 
 


