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1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan VAN BEKKUM LEGAL (hierna: 
VAN BEKKUM), tenzij in specifieke opdrachten schriftelijk wordt afgeweken.  
 

2. Totstandkoming overeenkomst 
 
2.1 Een overeenkomst van opdracht inzake (juridische) dienstverlening tussen VAN BEKKUM als 
opdrachtnemer en de cliënt (hierna: opdrachtgever) komt pas tot stand nadat de opdracht door VAN 
BEKKUM schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke, doordat VAN BEKKUM daadwerkelijk 
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoert. 
 

3. Uitvoering van de overeenkomst 
 
3.1 VAN BEKKUM zal de opdracht naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht 

nemen die van een betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht, hierbij rust op VAN 

BEKKUM een inspanningsverplichting. 

3.2 Opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief aan VAN BEKKUM. 

 

4. Gegevensverstrekking door opdrachtgever 
 
4.1 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan VAN BEKKUM aangeeft, of waarvan 
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan VAN BEKKUM worden verstrekt. 
4.2 Tijdens de opdracht, is opdrachtgever verplicht om alle verzochte medewerking te verlenen en juiste en 
volledige inlichtingen te verstrekken. Opdrachtgever dient VAN BEKKUM in staat te stellen gelijktijdig met 
het verhaal van uw schade de buitengerechtelijke kosten te verhalen.  
 

5. Inschakelen van derden/deskundigen 
 
5.1 VAN BEKKUM zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden/deskundigen de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  
5.2 VAN BEKKUM zal bij de selectie van deze derden/deskundigen zoveel mogelijk op voorhand 
overleggen met opdrachtgever.  
5.3 Iedere aansprakelijkheid van VAN BEKKUM voor tekortkomingen van deze derden/ deskundigen is 
uitgesloten, tenzij VAN BEKKUM in dit verband opzet of grove schuld kan worden verweten. 
 

6. Aansprakelijkheid 
 
6.1 VAN BEKKUM is alleen aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade. 
6.2 Enige aansprakelijkheid van VAN BEKKUM is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval 
uit hoofde van de door hem afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald (dekking tot 500.000 euro) vermeerderd met het bedrag van een van toepassing zijnde eigen 
risico. 
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6.3 De beperkingen van de aansprakelijkheid van VAN BEKKUM voor directe schade gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VAN BEKKUM of zijn ondergeschikten. 
6.4 VAN BEKKUM maakt mede gebruik van een groep externe deskundigen. Als deze derden/deskundigen 
hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van/namens u beperken, staat 
opdrachtgever VAN BEKKUM bij deze toe een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens 
opdrachtgever te aanvaarden. 

7. Tarieven 

7.1 Reguliere tarieven: VAN BEKKUM hanteert het tarief van € 175,- per uur exclusief BTW en verschotten.  
7.2 Tarieven in relatie tot bijstand personenschade: VAN BEKKUM hanteert het tarief van € 175,- per uur 
exclusief BTW en verschotten. De kosten van deze specifieke werkzaamheden worden door VAN BEKKUM, 
als buitengerechtelijke kosten, rechtstreeks verhaald op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij, 
gelijktijdig met de overige schade van opdrachtgever.  

8. Betaling 
8.1 Opdrachtgever zal declaraties binnen dertig dagen na factuurdatum (= vervaldatum), zonder enig 
beroep op korting, opschorting of verrekening, betalen door overschrijving van het verschuldigde bedrag 
op het op de declaratie aangegeven bankrekeningnummer. 
8.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen is opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim.  
8.2 Indien incasso benodigd is teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is VAN 
BEKKUM gerechtigd om alle werkelijke kosten van (buiten)gerechtelijke incasso aan opdrachtgever door 
te berekenen. 
8.3 Totdat algehele betaling van de openstaande (voorschot)declaratie heeft plaatsgevonden, is VAN 
BEKKUM gerechtigd om zijn prestatie op de schorten, daaronder tevens begrepen de werkzaamheden 
voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. 
8.4 VAN BEKKUM heeft het recht om alle bescheiden die zij vanwege opdrachtgever onder zich heeft, 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. 
8.5 Indien VAN BEKKUM een overeenkomst van opdracht aangaat met twee of meer opdrachtgevers, dan 
zijn deze allen jegens VAN BEKKUM hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de 
overeenkomst. 
 

9. Voorschot 
 

9.1 VAN BEKKUM heeft te allen tijde het recht om opdrachtgever een voorschot voor honorarium, 
verschotten en BTW in rekening te brengen. Het door opdrachtgever betaalde voorschot wordt verrekend 
met de einddeclaratie van de opdracht. 
 

10. Ontvangst betalingen 
 

10.1  VAN BEKKUM wordt in een voorkomend geval door opdrachtgever gemachtigd gelden te ontvangen 
van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij en van deze gelden datgene wat hem toekomt op basis 
van deze algemene voorwaarden in te houden.  
10.2  Opdrachtgever geeft in een dergelijk geval VAN BEKKUM toestemming tot verrekening van deze 
gelden met de voor opdrachtgever bestemde gelden. 
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11. Opzegging door opdrachtgever 

11.1 Opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht/overeenkomst beëindigen/opzeggen.  
11.2 Opdrachtgever moet in geval van beëindiging/opzegging de tot het moment van beëindiging/ 
opzegging de door VAN BEKKUM gewerkte uren en gemaakte onkosten vergoeden.   
  

12. Beëindiging bijstand 
 

12.1 De (juridische) bijstand door VAN BEKKUM eindigt door volbrenging van de opdracht. 
12.2 VAN BEKKUM kan de bijstand tevens beëindigen/opzeggen wegens gewichtige redenen.  
12.3 In relatie tot (juridische) bijstand inzake personenschade geldt aanvullend, ter beoordeling van VAN 
BEKKUM, dat de juridische bijstand niet wordt verleend of, indien reeds aangevangen, wordt beëindigd in 
de navolgende situaties: 
 
1.    Opdrachtgever is zelf (grotendeels) aansprakelijk voor het ontstaan van de schade; 
2.    Het bewijs dat de veroorzaker (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is, kan niet worden geleverd; 
3.    De veroorzaker heeft geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, of de aangesproken verzekering 
biedt geen dekking; deze uitsluiting is niet van toepassing indien het Waarborgfonds Motorverkeer kan 
worden aangesproken; 
4.    Als door wet- en regelgeving de mogelijkheid van verhaal van de in deze voorwaarden bedoelde schade 
geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is; 
5.    De ernst van het letsel en het financiële belang van de zaak geen belangenbehartiging (meer) door 
VAN BEKKUM rechtvaardigen; 
6.    Er is geen redelijke kans (meer) het gewenste resultaat te bereiken. 
 

13. Overmacht 
 
13.1 Onder “overmacht” aan de zijde van VAN BEKKUM wordt hier verstaan: elke omstandigheid, waarmee 
VAN BEKKUM ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten 
gevolge waarvan een normale uitvoering van de opdracht redelijkerwijze niet door opdrachtgever kan 
worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend: ziekte van VAN BEKKUM, het niet beschikken 
over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan wel het 
ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, 
stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door 
openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of 
onmogelijk maken. 
 

14. Toepasselijk recht 
14.1 Op elke overeenkomst van opdracht tussen VAN BEKKUM en opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 
 

15. Wijziging van de voorwaarden 
 

15.1 VAN BEKKUM is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in 
werking op het aangekondigde tijdstip.  
15.2 VAN BEKKUM zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen 
tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra 
hem deze wijzigingen kenbaar zijn geworden. 


