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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 

1. Advocatenkantoor Pit is de handelsnaam van de besloten vennootschap Praktijkvennootschap 
mr. J.L. Pit B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den 
Haag onder nummer 27258055.  
 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens 
Advocatenkantoor Pit. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. 
 

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van degenen die al dan niet 
krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Advocatenkantoor 
Pit. 
 

4. Het staat Advocatenkantoor Pit vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid 
door derden of personeelsleden al dan niet in loondienst van Advocatenkantoor Pit te laten 
uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. 
 

5. Advocatenkantoor Pit zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, bij de uitvoering 
van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van 
een goede opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor Pit is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Pit. 
 

6. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Pit en van al diegenen die voor of namens 
haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico 
onder die verzekering. 
 

7. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is 
iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Pit in de betreffende zaak 
gedeclareerde en ontvangen bedrag. 
 

8. Advocatenkantoor Pit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch 
voor de tijdige ontvangst daarvan.  
 

9. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Pit vervalt indien de opdrachtgever 
Advocatenkantoor Pit niet binnen twaalf maanden schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld, te 
rekenen vanaf de datum waarop de opdrachtgever bekend is geworden of bekend kan worden 
geacht met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.  
 

10. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Pit dient, zonder opschorting of verrekening, 
te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. 
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11. Indien cliënt bezwaar wenst te maken tegen de hoogte en/of samenstelling van de declaratie, 

dan dient dit uiterlijk te geschieden binnen een maand na factuurdatum. Na ommekomst van 
deze termijn van een maand is het recht tot reclameren van rechtswege vervallen en staat de 
verschuldigdheid tot betaling van de declaratie vast. Laatstbedoelde vaststelling geldt tussen 
de betreffende advocaat en zijn/haar cliënt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van 
artikel 7:900 BW. 
 

12. Het honorarium zal berekend worden op basis van het aantal gewerkte uren tegen de door 
Advocatenkantoor Pit aan de opdrachtgever vooraf kenbaar gemaakte uurtarieven, te 
vermeerderen met BTW en een vast percentage kantoorkosten, tenzij anders is 
overeengekomen. Advocatenkantoor Pit is gerechtigd in voorkomende gevallen voorschotten 
op het honorarium in rekening te brengen en kan door de opdrachtgever niet verplicht worden 
met de werkzaamheden aan te vangen alvorens het overeengekomen voorschot is ontvangen. 
 

13. Additionele kosten, niet behorende tot het uurtarief van Advocatenkantoor Pit, zoals maar 
niet beperkt tot griffierecht, informatiekosten, deurwaarderskosten, reiskosten, 
koerierskosten, vertaalkosten en voorts alle kosten aan derden welke in overleg met de 
opdrachtgever bij de opdracht zijn betrokken, zullen aan de opdrachtgever worden 
doorbelast.  
 

14. De werkzaamheden worden in beginsel op maandelijkse of kwartaalbasis of per afgeronde 
zaak gedeclareerd met een betalingstermijn van veertien dagen. Bij gebreke van tijdige 
betaling is Advocatenkantoor Pit gerechtigd de wettelijke rente als ook alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 

15. Op alle diensten van Advocatenkantoor Pit is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. 
Deze regeling is in overeenstemming met het door de Orde van Advocaten opgestelde Model  
en is als bijlage aan deze algemene voorwaarden toegevoegd.  
 

16. Deze algemene voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn op eventuele aanvullende 
en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.  
 

17. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst 
door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den 
Haag. Indien Advocatenkantoor Pit als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan 
bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende 
(buitenlandse) rechter.  

 

 

 

 

 

 


