Algemene Voorwaarden De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators
Kvk-nummer: 32163386
1. De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators
a. De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators is een kostenmaatschap waarin de
advocaat-scheidingsmediators mr. P.A. Mallant, mr. A.W.C.M. Zwanenburg en de besloten
vennootschap van Tets-Asjes B.V. -van wie Mr. A.H. van Tets-Asjes, advocaatscheidingsmediator, enig aandeelhouder is- voor eigen rekening, risico en
verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
b. De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators handelt tevens onder de naam De Horst
Mediation en wordt hierna “De Horst” genoemd.
2. De overeenkomst van opdracht
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht,
inclusief de vervolg, gewijzigde of aanvullende overeenkomsten van opdracht, tussen de
opdrachtgever (hierna: “de cliënt”) en de opdrachtnemer (de individuele advocaatscheidingsmediator, hierna: “de advocaat-scheidingsmediator”).
b. De overeenkomst van opdracht komt tot stand vanaf het moment dat de advocaat
scheidingsmediator de door de cliënt gegeven opdracht uitdrukkelijk aanvaardt.
Bij deze aanvaarding ontstaat er geen overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de
maatschap of enige andere persoon die bij of voor De Horst werkzaam is.
De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW wordt bij de
aanvaarding van alle opdrachten uitgesloten.
c. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
cliënt.
Derden kunnen aan de inhoud van deze overeenkomst noch aan de verrichte
werkzaamheden enig recht ontlenen.
d. In het geval de advocaat-scheidingsmediator van mening is dat er voor de uitvoering van
de opdracht tevens een andere deskundige moet worden ingeschakeld, en de cliënt
hiermee instemt, dan zal de cliënt een aparte opdracht geven aan deze andere
deskundige. De advocaat-scheidingsmediator is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
welke aard dan ook van deze andere deskundige.
3. Het honorarium en de kosten
a. De advocaat-scheidingsmediator is niet ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en
kan derhalve de cliënt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand bijstaan.
b. Voor het uitvoeren van de opdracht zal de advocaat-scheidingsmediator een uurtarief te
vermeerderen met BTW bij de cliënt in rekening brengen. Dit uurtarief wordt bij de aanvang
van de werkzaamheden met de cliënt besproken en vastgelegd.
c. De kosten die de advocaat-scheidingsmediator in het kader van de uitvoering van de
opdracht aan derden verschuldigd is (zoals het griffierecht, uittrekselkosten,
deurwaarderskosten en dergelijke) worden bij de cliënt apart in rekening gebracht.
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d. De advocaat-scheidingsmediator zal (in beginsel) maandelijks de door haar gewerkte tijd
vermenigvuldigen met haar uurtarief en, samen met de door haar eventueel gemaakte
kosten, aan de cliënt in rekening brengen. Als bijlage bij de declaratie voegt zij een
overzicht van haar werkzaamheden bij.
Om haar moverende redenen kan zij een voorschot op haar honorarium verlangen.
4. De betaling van de declaraties
a. De betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op
een wijze zoals op de declaraties aangegeven.
b. Indien de betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de cliënt in verzuim en is
hij/zij de wettelijke rente verschuldigd.
c. Indien ook na de aanmaning een betaling uitblijft is de cliënt alle (buiten-) gerechtelijke
incassokosten aan de advocaat-scheidingsmediator verschuldigd. Deze bedragen
tenminste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,00.
De advocaat-scheidingsmediator is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht
op te schorten totdat de cliënt al hetgeen hij/zij aan de advocaat-scheidingsmediator
verschuldigd is heeft betaald. De advocaat-scheidingsmediator is niet aansprakelijk voor de
schade die als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden kan ontstaan.
d. Indien de cliënt meent dat hij/zij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan
laat hij/zij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en
gemotiveerd aan de advocaat weten. De betalingsverplichting van de cliënt wordt hierdoor
niet opgeschort.
5. Het archiveren en bewaren van het digitale dossier
a. Na het einde van de opdracht worden de originele stukken aan de cliënt verstrekt. Het
papieren kopie-dossier wordt vernietigd. Het digitale dossier wordt gedurende zeven jaar
bewaard.
6. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat-scheidingsmediator
a. De advocaat-scheidingsmediator is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd met een
dekking die door de Nederlandse orde van advocaten is voorgeschreven.
b. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan zaken of personen wordt
toegebracht waarvoor de advocaat-scheidingsmediator aansprakelijk is, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat-scheidingsmediator in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het bedrag dat tot het eigen risico van de advocaat-scheidingsmediator
behoort.
c. Als er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat-scheidingsmediator volgt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het
door haar in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum
van € 50.000,00.
d. De advocaat-scheidingsmediator zal bij het eventueel inschakelen van derden, zoals
deurwaarders, in het kader van de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen.
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f.

g.

h.
i.

De advocaat-scheidingsmediator is echter niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten
van personen die zij in het kader van de opdracht heeft ingeschakeld. Zij is gemachtigd
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in deze bepaling,
namens de cliënt te aanvaarden.
De advocaat-scheidingsmediator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan
ook die bij de uitvoering van de opdracht van de cliënt jegens derden kan ontstaan; de
cliënt zal haar hiervoor vrijwaren.
De cliënt stemt ermee in dat bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van alle op dat
moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail. De
verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd
waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De advocaat-scheidingsmediator is niet
aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de
ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6: 89 BW vervalt een aanspraak tot
schadevergoeding indien deze niet binnen zes maanden, nadat de feiten waarop de
aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn
geweest, bij de advocaat-scheidingsmediator schriftelijk is ingediend.
De kantoorgenoten van de advocaat-scheidingsmediator met wie de opdracht is
aangegaan zijn nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden
uitgesloten.

7. Klachtenregeling
a. De Horst beschikt over een interne klachtenregeling, die op de dienstverlening van de
individuele advocaat-scheidingsmediator van toepassing is. De regeling is gepubliceerd op
onze websites: www.dehorstadvocaten.nl en www.dehorstmediation.nl.
8. Slotbepalingen
a. Zonder voorafgaande toestemming van de advocaat-scheidingsmediator is het de cliënt
niet toegestaan de door haar geproduceerde adviezen, contracten of andere
voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te
vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren dan wel te verspreiden in welke vorm dan
ook.
b. De Horst maakt geen gebruik van een Stichting derdengelden en heeft ook geen
derdengeldrekening.
c. De Horst is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest
actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de websites:
www.dehorstadvocaten.nl en www.dehorstmediation.nl.
d. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt
beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank
Midden-Nederland.
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