
 

Algemene Voorwaarden  |   Reyneveld Advocatuur 

1.  Reyneveld Advocatuur is een eenmanszaak gevestigd te Huizen, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 53032187 en oefent de praktijk van advocaat uit. 

2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen 

Reyneveld Advocatuur en haar cliënten.  

3.  Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënten, derden kunnen aan de 

uitvoering en resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 

4.  Iedere aansprakelijkheid van Reyneveld Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Reyneveld Advocatuur in het desbetreffende geval 

aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Reyneveld Advocatuur draagt. 

5.  Indien om welke reden dan ook in een voorkomend geval de beroepsaansprakelijkheids-

verzekering geen aanspraak geeft, is een eventuele aansprakelijkheid van Reyneveld Advocatuur 

beperkt tot het in verband met dat specifieke geval in rekening gebrachte honorarium. 

6.  Wanneer met instemming van cliënten derden zijn ingeschakeld, is Reyneveld Advocatuur niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Voor zover deze derden contractuele 

aansprakelijkheidsbeperking(en) hanteren, is Reyneveld Advocatuur namens cliënten bevoegd deze 

beperkingen te aanvaarden. 

7.  Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden die cliënten en derden jegens Reyneveld 

Advocatuur hebben, vervallen in ieder geval 6 (zes) maanden na het moment dat betrokkene(n) 

bekend is (zijn) of redelijkerwijze bekend kon(den) zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten 

en bevoegdheden. 

8.  Opdrachtgever vrijwaart Reyneveld Advocatuur voor alle op enige wijze met de uitvoering van 

opdrachten samenhangende  aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen 

dergelijke aanspraken daaronder begrepen. 

9.   Werkzaamheden worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Declaraties en vergoedingen 

worden door cliënten, zonder opschorting of verrekening,  binnen 14 dagen na factuurdatum 

voldaan. Na de vervaldatum zijn cliënten, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim en 

wettelijke rente verschuldigd. 

10.  Op de rechtsverhouding tussen Reyneveld Advocatuur en haar cliënten is Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Heerenveen. 

11.  Reyneveld Advocatuur hanteert een klachtenregeling die van toepassing is op alle activiteiten 

van de advocaat. De klachtenregeling is beschikbaar op reyneveldadvocatuur.nl. 
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