
 
 
 
 

Algemene Voorwaarden Ter Wisch Advocatuur  en  Mediation 

1.  Algemeen 

Ter Wisch Advocatuur is een eenmanszaak. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die mr. 

K.J. Ter Wisch- de Nijs en degenen die voor haar werkzaam zijn onder de naam Ter Wisch Advocatuur en Ter Wisch 

Advocatuur en Mediation  als opdrachtnemer voor de cliënt als opdrachtgever uitvoert. Deze algemene voorwaarden 

zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van een cliënt. 

Waar in deze algemene voorwaarden Ter Wisch Advocatuur als zodanig wordt aangehaald wordt gedoeld op de 

eenmanszaak zoals hierboven beschreven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61466239.  

BTW nummer: NL002002384B53.      

2.  Opdracht 

Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat deze door Ter Wisch Advocatuur is aanvaard. De cliënt stemt 

ermee in dat Ter Wisch Advocatuur de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één of meer 

bij haar werkzame medewerkers, zo nodig met inschakeling van derden. De werking van de artikelen 7:404 BW en 

7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Ter Wisch Advocatuur verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige 

voortvarendheid te behandelen. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van 

de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten. 

3.  Honorarium , verschotten en betaling 

Het honorarium wordt naar tijd en aard van de bezigheden en met verschotten en omzetbelasting in rekening 

gebracht. 

Tenzij tussen partijen anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het 

basisuurtarief. Ter Wisch Advocatuur is bevoegd om het basisuurtarief tussentijds te herzien. In lopende zaken wordt 

ook vanaf die datum waarop het gewijzigde tarief in werking is getreden het gewijzigde tarief gehanteerd. 

Het honorarium en verschotten en kosten worden maandelijks gedeclareerd tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

Ter Wisch Advocatuur kan een voorschot op het honorarium en de verschotten, waaronder de griffiegelden, 

verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de declaratie. 

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen 

na verzending van die declaratie, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling 

binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en 

buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is. Ter 

Wisch Advocatuur is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te 

beëindigen. 

De verschotten welke bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die 

in het kader van de opdracht door Ter Wisch Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft 

onder meer doch niet uitsluitend kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kadasterkosten, reiskosten, kosten 

van uittreksels en vertalingen. 

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt dat 

verschotten naast de eigen bijdrage verschuldigd zijn voor zover deze kosten op grond van de afgegeven toevoeging 

voor rekening van de opdrachtgever komen. In het geval een het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand door de 

Raad voor rechtsbijstand wordt afgewezen of de toevoeging als gevolg van de resultaatsbeoordeling achteraf wordt 

ingetrokken, is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd op het uurtarief. 

Bij incassomaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen zowel de gerechtelijke als 

buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever conform het tarief als opgenomen in het Rapport BGK-

Integraal 2013 en aanvullingen daarop. 



 

4. Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Ter Wisch Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit 

hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het 

krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de vennootschap komende eigen risico. Indien om 

welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid 

beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand 

aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van 

€50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro). 

De hierboven vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de 

advocaat. Ter Wisch Advocatuur zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat 

verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De vennootschap is niet aansprakelijk voor enig 

tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden. 

5. Klachtenregeling 

Ter Wisch Advocatuur beschikt over een klachtenregeling. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op 

ieder overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en het kantoor. De klachtenregeling staat op de website nader 

vermeld. 

6. Overig 

De rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt wordt door het Nederlandse recht beheerst. 

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Ter Wisch Advocatuur in verband 

met door de vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de 

betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de Ter 

Wisch Advocatuur werkzaam zijn of waren. 
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