
Algemene Voorwaarden

Schenkeveld Advocaten N.V. heet u van harte welkom. Het spreekt vanzelf dat 
wij onze kwaliteit en kennis maximaal inzetten voor uw zaak. Door de omvang 
van ons kantoor zijn wij in staat om op tal van terreinen specialisten in te 
zetten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze samenwerking binnen 
Netlaw. Netlaw is een landelijk samenwerkingsverband van onafhankelijke 
advocatenkantoren. Dankzij deze samenwerking kunnen wij gebruik maken 
van de kennis en ervaring van meer dan 500 advocaten en notarissen.  
Om u goed van dienst te kunnen zijn, treft u hieronder enige algemene 
informatie aan over ons kantoor.

Algemeen
Schenkeveld Advocaten N.V. is een kantoor met vestigingen in 
Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. De openingstijden van de locaties 
zijn van 8.30 tot 17.30 uur. Onze advocaten plannen afspraken 
binnen de openingstijden. Het kantoor biedt in bijzondere situaties 
de mogelijkheid om ook buiten de openingstijden, in overleg met 
uw advocaat, een afspraak te maken.

Declaraties
Uw advocaat zal u informeren over de kosten en de declaraties en 
legt de afspraken schriftelijk vast. Indien u vragen hebt over de 
declaratie, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de 
afdeling Financiële Administratie, die is gevestigd op de locatie 
Alkmaar. Het telefoonnummer staat op de declaratie vermeld.

Correspondentie en processtukken
Uw advocaat stuurt inhoudelijke brieven en processtukken in 
concept ter goedkeuring aan u toe alvorens deze definitief worden 
verzonden. Met uitzondering van de originele gerechtelijke stukken 
zal het dossier met alle correspondentie ten minste tien jaren 
worden bewaard en daarna worden vernietigd. Na sluiting van 
het dossier zal uw advocaat op verzoek de originele gerechtelijke 
stukken aan u overdragen. Deze originele stukken dient u dan 
zorgvuldig te bewaren.

Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening wordt verwezen 
naar de algemene voorwaarden van Schenkeveld Advocaten N.V., 
zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland, 
locatie Alkmaar op 28 januari 2013 onder nummer 5/2013.

Contactgegevens 

Alkmaar  

Paardenmarkt 1 
Postbus 172  
1800 AD Alkmaar  
t (072) 514 46 66  
f (072) 514 46 00  

Hoorn

Van Dedemstraat 5  
Postbus 2300
1620 EH Hoorn
t (0229) 21 28 15
f (0229) 21 76 20 

 

Amsterdam

Apollolaan 99
1077 AN Amsterdam
t (020) 333 80 50
f (020) 676 40 70

info@schenkeveldadvocaten.nl  |  www.schenkeveldadvocaten.nl



ALGEMENE VOORWAARDEN

van Schenkeveld Advocaten N.V.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland,  
locatie Alkmaar op 28 januari 2013 onder nummer 5/2013

1. Schenkeveld Advocaten N.V. (‘Schenkeveld’) is een naamloze vennoot-
schap, die tot doel heeft om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een 
en ander in de meest ruime zin. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten 
verstrekt aan Schenkeveld, haar (indirect) aandeelhouders, bestuurders en 
werknemers. 

3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Schenkeveld hetzij aan individue-
le (indirect) aandeelhouders, bestuurders en werknemers, worden uitslui-
tend aanvaard en uitgevoerd door Schenkeveld. Hierin kan Schenkeveld 
slechts worden vertegenwoordigd door aan haar 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 
cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten be-
hoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt 
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

5. De tarieven van de advocaten van Schenkeveld variëren afhankelijk van 
hun ervaring en specialistische kennis. Schenkeveld is gerechtigd de door 
haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen. In dat geval ontvangt de 
cliënt daarvan vooraf bericht. 

6. Schenkeveld is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat 
met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamhe-
den te beginnen of voort te zetten. 

7. Schenkeveld brengt de werkzaamheden en kosten periodiek aan de 
cliënt in rekening met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen 
vanaf de datum van de declaratie, tenzij een andere betalingstermijn is 
afgesproken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van 
rechtswege in verzuim en is de cliënt over het verschuldigde de wettelijke 
rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, of – indien de cliënt handelt 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de wettelijke handelsrente 
van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij overschrijding van 
de betalingstermijn mag Schenkeveld met onmiddellijke ingang haar 
werkzaamheden opschorten of de opdracht te beëindigen.

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Schenkeveld met 
betrekking tot de invordering van het aan Schenkeveld verschuldigde 
en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de cliënt. De gerechte-
lijke kosten worden vastgesteld op de door Schenkeveld daadwerkelijk 
gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaat-

kosten tegen uurtarief, ook als deze advocaatkosten de werkzaamheden 
betreffen van een advocaat verbonden aan Schenkeveld. Ter vergoeding 
van de buitengerechtelijke kosten is de cliënt 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.  
Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoe-
fening van een beroep of bedrijf, is met betrekking tot de buitengerech-
telijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. 

9. Schenkeveld is gerechtigd verleende opdrachten onder haar verantwoor-
delijkheid te laten uitvoeren door haar (indirect) aandeelhouders, haar 
bestuurders en personeelsleden en in voorkomende gevallen door inscha-
keling van derden, zoals bijvoorbeeld procesadvocaten, deurwaarders, 
notarissen, accountants, belastingadviseurs en taxateurs. 

10. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een 
opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in 
verband daarmee willen beperken. Schenkeveld gaat ervan uit, en bedingt 
zonodig bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten van cliënten de 
bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking 
mede namens die cliënten te aanvaarden.

11. Schenkeveld is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van ingescha-
kelde derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de 
derde kan worden verhaald. 

12. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Schenkeveld, haar (indirect) 
aandeelhouders, bestuurders en allen die daar werkzaam zijn, is in haar 
totaliteit beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaats-
vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schenkeveld, 
vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke 
eigen risico, hetgeen tezamen is gelimiteerd tot een maximumbedrag van 
€ 10.000.000,-- behoudens opzet of grove schuld van Schenkeveld. 

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 Schenkeveld in verband met de betreffende opdracht in rekening 
gebrachte honorarium met een maximum van € 500.000,-- behoudens 
opzet of grove schuld van Schenkeveld.

14. Alle aanspraken van de cliënt vervallen indien deze niet schriftelijk en 
gemotiveerd zijn ingediend bij Schenkeveld binnen 13 maanden nadat de 
cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten 
waarop hij zijn aanspraak baseert.

15. Schenkeveld is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht 

om de identiteit van haar cliënten vast te stellen en om ongebruikelijke 
transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door 
Schenkeveld een opdracht te verstrekken, verleent de cliënt hiervoor 
voor zover nodig zijn toestemming. 

16. Naast Schenkeveld kunnen alle personen die bij de uitvoering van een 
opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze 
algemene voorwaarden.

17. Schenkeveld beschikt over een interne klachtenregeling. De interne 
klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Schenkeveld:  
www.schenkeveldadvocaten.nl, onder het kopje ‘Klachtenregeling’.

18. Schenkeveld neemt deel aan de Klachten– en Geschillenregeling 
Advocatuur. Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de 
opdracht door Schenkeveld kunnen door de cliënt, met inachtneming 
van het op dat moment geldende Reglement Geschillencommissie 
Advocatuur, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie  
Advocatuur. Verdere informatie over de voorwaarden die zijn gesteld 
aan het indienen van een klacht, de wijze van indienen van een klacht 
en de behandeling van een klacht door de Geschillencommissie  
Advocatuur, is te vinden op de website van Schenkeveld:  
www.schenkeveldadvocaten.nl onder het kopje ‘Klachtenregeling’.

19. Op de rechtsverhouding tussen Schenkeveld en de cliënt is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Voor zover de wet dit toelaat en tenzij 
het geschil door de cliënt wordt voorgelegd aan de Geschillencom-
missie Advocatuur, zullen alle geschillen die uit die rechtsverhouding 
voortvloeien, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederland-
se rechter in Alkmaar.

20. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten.

21. 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.


