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Daniëls | Marcus | Van Reeven

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.  Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten: de maatschap, gevestigd en kan-

toorhoudende te Rijen, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip 
van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor 
Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten werkzaam zijn.

b  Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Daniëls 
 Marcus Van Reeven Advocaten tot het verrichten van diensten.
c.  Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de 

advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te 
verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt.

d.  Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te ver-
richten juridische werkzaamheden.

e.  Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, 
reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke 
vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, 
kopieerkosten e.d.

f.  Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ont-
vangt.

g.  Stichting Beheer Derdengelden Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten: de 
stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde 
van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor 
anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

h.  Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een 
opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door 
Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten.

i.  Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking 
tot een eerder ingediende klacht.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de 

cliënten van Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten verstrekken. 
2.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvul-

lende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
3.   De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten 

maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat 
de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij 
de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de 
gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 Opdrachten 
1.  Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een 

overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk danwel 
mondeling heeft aanvaard. 

2.  De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (be-
paalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het 
kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens 
verantwoordelijkheid. 

3.   De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgeslo-
ten. 

4.  De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
cliënt. 

5.   Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 
rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten 
tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door 
of verband houdende met door Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten ten 
behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden. 

6.   De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals 
een deurwaarder. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de 

  nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde 
derde(n). 

7.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten zal zich inspannen het door de cliënt 
gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat 
wordt bereikt. 

8.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten zal zich bij de uitvoering van de op-
gedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. 
Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder 
de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de 
Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 4   Inzage, afgifte en afschriften
1.   De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het 

dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
2.   Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct 

belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
3.   Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een 

dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecifi-
ceerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en 
slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastge-
steld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

4.   Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamhe-
den en het sluiten van het dossier.

5.   Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hier-
voor een vergoeding verschuldigd ter zake kopieer- en administratiekosten 
van € 0,03 per pagina.

Artikel 5 Declaratie/honorarium en kosten 
1.   Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Daniëls Marcus Van 

Reeven Advocaten honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW 
(hoog tarief), verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te 
specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, fax, fotokopieën etc. Deze 
kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium. 

2.   Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. 
  Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), 

deurwaarderskosten en dergelijke. 
3.   Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Daniëls Marcus Van Reeven 

Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore 
vastgestelde uurtarieven. 

4.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarie-
ven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. 

5.   De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een 
  voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg 

tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het 
betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van 
een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. 
Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de 
advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening 

 te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de 
 einddeclaratie van de opdracht.
6.   Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig 

tussentijds worden gedeclareerd.

Artikel 6 Gesubsidieerde rechtsbijstand
1.   Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk 

systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet 
het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals hiervoor bepaald. In de 
plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te 
stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd 
op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar 
(= het jaar van aanvraag minus twee).

2.   Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis 
van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking 
komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor 
de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit 
voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

3.   Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie 
van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen 
voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks 

 onmiddellijk te melden aan de advocaat.
4.  De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een 

voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen 
toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen 
de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

5.   Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittrek-
sels uit de openbare registers, internationale telefax en internationale 
telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de 
door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de 
cliënt doorberekend.

6.   De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte 
werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. 

Algemene Voorwaarden Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten
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De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkom-
stig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 7 Betaling 
1.   Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeenge-

komen, binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Daniëls 
Marcus Van Reeven Advocaten.

2.   Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldig-
de bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door 
betaling via het internet, of ten kantore van Daniëls Marcus Van Reeven 
Advocaten door middel van een wettig betaalmiddel.

3.   Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van 
betaling wordt niet verleend.

4.   Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van 
rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelij-
ke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, zonder dat deze eerst aangezegd 
hoeft te worden.

5.   Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag 
binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt 
hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd 
om een betalingsregeling. Indien Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten 
instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk be-
vestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden 

  nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer 
direct opeisbaar wordt.

6.   De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervol-
gens op de verschenen rente en tenslotte uitdrukkelijk niet de geliquideerde 
proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.

7.   In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling 
van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig 

 opeisbaar.
8.   Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft 

Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten naast invorderingsmogelijkheden 
het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schor-
ten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van 
dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte 
is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen. Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de 
cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaam-
heden zoals hier bedoeld.

9.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten heeft het recht alle stukken, ook die 
met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie 
geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat 

 betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Derdengelden 
1.   Gelden die Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten ten behoeve van de 

cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de 
stichting Derdengelden Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten. 

2.   Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de 
 rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. 
3.   Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verre-

kening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, 
overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. 

 Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.
4.   De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de 

nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren 
heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1.   Iedere aansprakelijkheid van Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten voor 

schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekort-
koming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechts-
grond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 
van Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten te dier zake uitgekeerde of uit 
te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, 
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2.   Indien, om welke reden dan ook, geen dan wel geen volledige verzekerings-
uitkering plaatsvindt, en Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten ondanks 
de in het vorige lid genoemde aansprakelijkheidsbeperking in beginsel nog 
enige betalingsverplichting zou hebben, is de aansprakelijkheid van Daniëls 
Marcus Van Reeven Advocaten jegens opdrachtgever alsdan beperkt tot 
het in rekening gebrachte honorarium voor zover dit honorarium betrekking 
heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, doch in elk geval 
met een maximum van € 10.000,00.

3.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, 
van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.

4.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten zal in elk geval niet aansprakelijk 
zijn indien de schade in enige mate samenhangt met een opschorting en/
of stopzetting van werkzaamheden omdat de cliënt niet bereikbaar is, niet 
reageert op brieven of e-mails, of omdat de cliënt ook na aanmaning in 
gebreke is gebleven met de betaling van de declaratie(s).

5.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of 

tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg 
met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aan-
sprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden 
te aanvaarden. In geen geval zal Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten ge-
houden zijn gerechtelijke maatregelen jegens deze derde te treffen, behou-
dens in het kader van een eventueel separaat aan te nemen opdracht tot 
dienstverlening tegen de gebruikelijke betalingscondities. Voor zover nodig 
en mogelijk zal Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten tegen een redelijke 
vergoeding medewerking verlenen aan cessie van een mogelijke vordering 
jegens de betreffende derde.

6.   Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Daniëls Marcus Van 
Reeven Advocaten strekken ook ten gunste van werknemers en niet-

  ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Daniëls Marcus 
Van Reeven Advocaten.

7.   Alle aanspraken van cliënt en derden vervallen twaalf maanden na het 
moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon 
zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of 
bevoegdheden.

8.   Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 
rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten 
tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door 
of verband houdende met door Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten ten 
behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 10 Privacybescherming
1.   Met het aangaan van de overeenkomst van opdracht, stemt de cliënt ook in 

met de verwerking en het opslaan van zijn persoonsgegevens.
2.   De persoonsgegevens van de cliënt zullen uitsluitend worden gebruikt voor 

zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de opdracht.
3.   De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en 

e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen 
veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door 
onbevoegden gegeven kan worden.

4.   Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in de bewaarde persoonsgege-
vens en heeft ook het recht om te verzoeken om de persoonsgegevens aan 
te passen of te laten wissen.

5.   De persoonsgegevens zullen in ieder geval voor en periode van 5 jaren 
worden bewaard.

Artikel 11 Archivering 
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele 
stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende 
de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en 
staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Daniëls Marcus 
Van Reeven Advocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten ter 
beschikking van de cliënt.

Artikel 12 Klachten- en geschillenregeling 
1.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten neemt deel aan de klachten- en 

geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar 
aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief 
declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement 

  Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Daniëls 
Marcus Van Reeven Advocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasse-
lijkheid van de klachten en geschillenregeling Advocatuur. 

2.   Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, 
dient de klacht in een klachtprocedure bij Daniëls Marcus Van Reeven 
Advocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal 
worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. 

3.   De opdrachtgever dient zijn klacht aan Daniëls Marcus Van Reeven 
  Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij 

kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of 
nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. 

4.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten zal binnen vier weken na bin-
nenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever 
uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar 
tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij 
de Geschillencommissie Advocatuur. 

5.   De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke 
reactie van Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten voorleggen aan de 
Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 

6.   De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klach-
ten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de 
declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over 
schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00. 

7.   Daniëls Marcus Van Reeven Advocaten kan onbetaalde declaraties voor-
 leggen aan de Geschillencommissie. 
8.   De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage aan de 

Surinamestraat 24 (2585 GJ) en op telefoonnummer 070-3105310. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 
1.   Op de overeenkomst van opdracht tussen Daniëls Marcus Van Reeven 

Advocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2.   De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-
  Brabant is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien 

uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.


