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Algemene Voorwaarden Cassel Advocatuur 

versie 1 oktober 2017 

 

Cassel Advocatuur 

1. Cassel Advocatuur heeft de juridische vorm van een eenmanszaak en wordt gevormd 

door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland.  

 

2. De overeenkomst van opdracht wordt met de eenmanszaak Cassel Advocatuur geslo-

ten.  

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden en Kantoorklachtenregeling 

3. Op alle opdrachten die aan Cassel Advocatuur of aan enige medewerker worden ver-

strekt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien tevens andere alge-

mene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren bij strijdigheid de bepalingen van 

de algemene voorwaarden van Cassel Advocatuur. 

 

4. Op alle opdrachten die aan Cassel Advocatuur of aan enige medewerker worden ver-

strekt zijn de Kantoorklachtenregeling Cassel Advocatuur versie 1 september 2017 

van toepassing. 

 

Einde opdracht 

5. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opdrachtgever is ter 

zake van de opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. Opdrachtgever blijft ge-

houden de door Cassel Advocatuur reeds verrichte werkzaamheden te betalen. 

 

6. Als bij Cassel Advocatuur geen personen in de hoedanigheid van advocaat meer 

werkzaam zijn, bijvoorbeeld door overlijden, schrappen of uitschrijving van het ta-

bleau, eindigt de overeenkomst. Cassel Advocatuur is ter zake geen vergoeding of 

schadevergoeding verschuldigd. Opdrachtgever blijft gehouden de door Cassel Advo-

catuur reeds verrichte werkzaamheden te betalen.  

 

7. In het geval tussen opdrachtgever en Cassel Advocatuur een vast bedrag (fixed fee) 

is overeengekomen, is opdrachtgever bij de beëindiging op grond van art. 5 of art. 6 

een evenredig deel van de uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd. Voor zover op-

drachtgever het vaste bedrag reeds betaald heeft, zal Cassel Advocatuur binnen der-

tig dagen het niet meer verschuldigde deel terugbetalen. 

 

Inschakelen van derden 

8. Cassel Advocatuur is gerechtigd derden in te schakelen, alsmede de al dan niet in 

verband met de opdracht bij Cassel Advocatuur bekende gegevens aan deze derden 

te verstrekken en de kosten van het inschakelen van de derden door te belasten aan 

de opdrachtgever van Cassel Advocatuur. 

 

9. Cassel Advocatuur is gerechtigd om een beperking van aansprakelijkheid van derden 

ten opzichte van de opdrachtgever te aanvaarden. De aansprakelijkheid van Cassel 

Advocatuur voor tekortkomingen van derden strekt niet verder dan hetgeen waarvoor 

de derde jegens Cassel Advocatuur verhaal biedt.  
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Rechten van derden 

10. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen, ook niet indien op-

drachtgever het door hem van Cassel Advocatuur ontvangen advies aan deze derde 

heeft verstrekt. Voor zover deze derde wel rechten blijkt te hebben gekregen jegens 

Cassel Advocatuur, zal opdrachtgever Cassel Advocatuur vrijwaren voor iedere aan-

spraak van deze derde op Cassel Advocatuur, inclusief integrale juridische kosten.  

 

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid 

11. Cassel Advocatuur heeft via bemiddeling van Aon Risk Solutions de beroepsaanspra-

kelijkheidsverzekering verzekerd bij Jacobs & Brom b.v. (361304); Zurich Insurance 

plc, Nederlands bijkantoor. Op verzoek wordt een kopie van de beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering toegezonden. 

 

12. Iedere aansprakelijkheid van Cassel Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door Cassel Advocatuur afgesloten beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 

onder de verzekering toepasselijk eigen risico. 

 

13. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht 

plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het - in de zaak waaruit de aan-

sprakelijkheid voortvloeit - in rekening gebrachte honorarium met een maximum 

van € 100.000,00. Iedere aansprakelijkheid van Cassel Advocatuur vervalt twee jaar 

nadat de opdrachtgever redelijkerwijze met de grond voor aansprakelijkheid bekend 

is geworden dan wel – indien dat moment eerder valt - één jaar na beëindiging van 

de opdracht. 

 

Archivering en vernietiging dossier 

14. Cassel Advocatuur bewaart dossiers minimaal vijf jaar na de mededeling van archive-

ring, of, indien dat moment eerder valt, vijf jaar na het einde van de opdracht. Na-

dien is Cassel Advocatuur gerechtigd, doch niet verplicht, op enig moment over te 

gaan tot vernietiging van het dossier.  

 

Declaraties 

15. De betalingstermijn is dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie door 

Cassel Advocatuur. 

 

16. Opdrachtgever ontvangt maandelijks voor de door Cassel Advocatuur verrichte werk-

zaamheden een declaratie. 

 

17. Te declareren besteding van tijd wordt bijgehouden in eenheden van zes minuten, 

waarbij naar boven afgerond wordt. 

 

18. Een overeengekomen vast bedrag (fixed fee) is verschuldigd na opdrachtverlening, 

Cassel Advocatuur verstuurt hiervoor een declaratie. 

 

19. Kosten van derden, alsmede overige kosten samenhangende met de opdracht, kun-

nen integraal worden doorbelast. Het door Cassel Advocatuur gehanteerde basisuur-

tarief kan jaarlijks gewijzigd worden. 
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20. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten 

werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter 

dekking daarvan voorhanden is.  

 

21. Betaling aan Cassel Advocatuur kan enkel giraal. 

 

Orde van Advocaten en waarneming 

22. Cassel Advocatuur is ingeschreven bij de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA), 

arrondissement Midden-Nederland. 

 

23. De formele waarneming wordt verzorgd door mr. P.H. van Vleuten, advocaat te 

Utrecht. 

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

24. Op de rechtsverhouding tussen Cassel Advocatuur en zijn opdrachtgever is Neder-

lands recht van toepassing. De rechter te Utrecht (rechtbank Midden-Nederland) is bij 

uitsluiting bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Cassel Advocatuur. 

 

 

 

 

 


