
 
Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 Overeenkomst van opdracht 
 
1.1 Ludwig Alexander Advocatuur is de naam 
waaronder mw. mr. C. (Cynthia) Claessens als 
advocaat de praktijk uitoefent. De praktijk wordt 
uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak: 
Ludwig Alexander Advocatuur 
P.C. Hooftlaan 24, 3705 AH Zeist 
Telefoon: +31 6 38 35 82 16  
Fax: +31 30 3100310 
e-mail: info@ludwig-alexander.nl 
KvK: 64020274 
BTW nummer: NL177322676B01. Ludwig 
Alexander Advocatuur beschikt niet over een 
Stichting Derdengelden en kan derhalve geen 
Derdengelden ontvangen. 
 
1.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te 
zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard 
door of namens Ludwig Alexander Advocatuur. 
Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op 
basis van enige rechtsverhouding tot Ludwig 
Alexander Advocatuur, de opdracht feitelijk uitvoert 
of daarbij betrokken is, komt nimmer enige 
overeenkomst tot stand, ook niet indien de 
opdracht met het oog op de uitvoering door die 
persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt 
verstrekt. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 
2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De 
voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Ludwig 
Alexander Advocatuur, maar ook voor de 
werknemers en hulppersonen van Ludwig 
Alexander Advocatuur, als waren zij door henzelf 
bedongen. Alle opdrachten zijn voor Ludwig 
Alexander Advocatuur eerst bindend nadat deze 
door haar schriftelijk zijn aanvaard. 
 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle overeenkomsten tussen Ludwig 
Alexander Advocatuur en haar opdrachtgevers, 
alsmede op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. 
 
1.4 Aan Ludwig Alexander Advocatuur gegeven 
opdrachten strekken nimmer tot advisering over 
buitenlands recht. Aan Ludwig Alexander 
Advocatuur gegeven opdrachten strekken slechts 

tot het geven van fiscaal advies indien dit 
uitdrukkelijk is overeengekomen. 
 
1.5 De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde 
door schriftelijke opzegging doen eindigen. Ludwig 
Alexander Advocatuur kan de overeenkomst, 
behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst 
opzeggen indien zij voor onbepaalde duur geldt en 
niet door volbrenging eindigt.  
 
Artikel 2 Aansprakelijkheidsbeperking 
 
2.1 Iedere aansprakelijkheid van Ludwig Alexander 
Advocatuur, de advocaten, en alle personen die op 
grond van een rechtsverhouding met Ludwig 
Alexander Advocatuur de werkzaamheden ten 
behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben 
uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is 
in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ludwig 
Alexander Advocatuur wordt uitbetaald, te 
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico 
volgens de desbetreffende polis. 
 
2.2 De beroepsaansprakelijkheidspolis van Ludwig 
Alexander Advocatuur is ondergebracht bij 
Nationale Nederlanden Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. (Postbus 93604, 2509 AV Den 
Haag) onder polisnummer 29364554. Deze 
verzekering voldoet aan de voorwaarden gesteld 
door de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze 
verzekering kent een verzekerd bedrag van € 
2.500.000,- per aanspraak met een maximale 
dekking van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. 
 
2.3 De opdrachtgever die handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf vrijwaart Ludwig 
Alexander Advocatuur tegen aanspraken van 
derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand 
daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 
samenhangen met de werkzaamheden voor de 
opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het 
gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 
 
2.4 Indien om welke reden ook, aan opdrachtgever 
geen uitkering krachtens de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt 
beperkt tot een bedrag van EUR 15.000,= dan wel, 
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indien het honorarium exclusief btw dat is betaald 
voor de uitvoering van de opdracht waarmee de 
claim verband houdt, hoger is dan EUR 15.000,= 
exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde 
honorarium met een maximum van EUR 30.000,=. 
 
2.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW 
vervalt een aanspraak tot schadevergoeding van 
de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, indien niet binnen een jaar 
nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd 
bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs 
bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de 
bevoegde rechtbank aanhangig is gemaakt. 
 
 Artikel 3 Derden 
 
3.1 Elke aan Ludwig Alexander Advocatuur 
gegeven opdracht houdt de bevoegdheid voor 
Ludwig Alexander Advocatuur in om derden / 
hulppersonen (waaronder bijvoorbeeld 
deurwaarder) in te schakelen en om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen 
mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
Ludwig Alexander Advocatuur is niet aansprakelijk 
voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen 
van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove 
schuld van Ludwig Alexander Advocatuur. 
 
3.2 Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve 
van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen 
aan (de inhoud van) de door Ludwig Alexander 
Advocatuur verrichte werkzaamheden geen 
rechten of aanspraken jegens Ludwig Alexander 
Advocatuur kunnen ontlenen. 
 
Artikel   4   Financiële   bepalingen 
 
4.1 De opdrachtgever is voor de uitvoering van de 
opdracht het honorarium en eventuele verschotten 
verschuldigd aan Ludwig Alexander Advocatuur. 
 
4.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van 
de bestede tijd en het voor de desbetreffende 
opdracht bepaalde uurtarief, tenzij andere wijze 
van bepalen van het honorarium zijn afgesproken. 
Ludwig Alexander Advocatuur is gerechtigd dit 
uurtarief jaarlijks aan te passen, doch niet binnen 3 
maanden na het geven van de opdracht. 
 

4.3 Ludwig Alexander Advocatuur is bevoegd om 
voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht 
alsook tijdens de uitvoering ervan, betaling van een 
voorschot te verlangen. Het voorschot wordt 
 verrekend met de einddeclaratie. 
 
4.4 Ludwig Alexander Advocatuur factureert de 
werkzaamheden en verschotten maandelijks 
achteraf. Declaraties van Ludwig Alexander 
Advocatuur zijn 14 dagen na de factuurdatum 
opeisbaar en moeten zonder beroep op 
opschorting of verrekening worden voldaan. 
Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en 
binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te 
worden gemaakt aan Ludwig Alexander 
Advocatuur. 
 
4.5 Ludwig Alexander Advocatuur is gerechtigd 
digitaal te factureren. 
 
4.6 In geval opdrachtgever in verzuim is met de 
tijdige en volledige betaling van de door Ludwig 
Alexander Advocatuur aan opdrachtgever in 
rekening gebrachte bedragen, dan is Ludwig 
Alexander Advocatuur vanaf het moment van 
verzuim gerechtigd haar werkzaamheden op te 
schorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de 
hoogte is gesteld. Ludwig Alexander Advocatuur is 
niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als 
gevolg van deze opschorting van de 
werkzaamheden. 
 
4.7 In geval opdrachtgever in verzuim is met de 
volledige betaling van de door Ludwig Alexander 
Advocatuur aan opdrachtgever in rekening 
gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan 
Ludwig Alexander Advocatuur buitengerechtelijke 
kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:  
 
a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf heeft 
Ludwig Alexander Advocatuur aanspraak op 
een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal 
toegestane vergoeding ter zake 
buitengerechtelijk (incasso) kosten, zoals is 
bepaald in en wordt berekend conform het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
Incassokosten, voor zover het openstaande 
bedrag - na het intreden van het verzuim - niet 

 



 
alsnog binnen 14 dagen na aanmaning 
gerekend wordt voldaan; 

b) Voor zover opdrachtgever handelde in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf heeft 
Ludwig Alexander Advocatuur aanspraak op 
vergoeding van de buitengerechtelijke 
(incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in 
afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in 
afwijking van het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu 
voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 15% van de totaal openstaande 
hoofdsom met een minimum van EUR 75,= 
voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald 
gelaten factuur. 

 
4.8 Ludwig Alexander Advocatuur is te allen tijde 
gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te 
maken kosten, voorschotten te vragen.  
 
4.9 Ludwig Alexander Advocatuur brengt 
verschotten direct/tussentijds in rekening of zij 
worden aan het eind van de opdracht verrekend. 
Verschotten zijn werkelijk gemaakte kosten die 
Ludwig Alexander Advocatuur ten behoeve van de 
opdrachtgever betaalt, zoals reiskosten, kosten van 
uittreksels, griffierecht, deurwaarders - kosten en 
kosten van andere door Ludwig Alexander 
Advocatuur ingeschakelde derden. 
 4.9 Indien opdrachtgever recht heeft of zou 
kunnen hebben op dekking onder een 
rechtsbijstandverzekering, dan is opdrachtgever 
gehouden dat voor of bij het geven van de opdracht 
aan Ludwig Alexander Advocatuur mede te delen. 
 
Artikel 5 Overig 
 
5.1 Op de rechtsverhouding tussen de 
opdrachtgever en Ludwig Alexander Advocatuur is 
Nederlands recht van toepassing. 
In geval van eventuele geschillen is de rechtbank 
Midden-Nederland, kamer voor kantonzaken, 
locatie Utrecht, exclusief bevoegd om hier kennis 
van te nemen. 
 
5.2 Een dossier wordt gedurende ten minste vijf 
jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van 
de slotdeclaratie), waarna het Ludwig Alexander 
Advocatuur vrij staat het dossier zonder nadere 
aankondiging te vernietigen. 

 
 
 
 

 


