
 
Algemene Voorwaarden Hoentjen Advocatuur 

 
1. Hoentjen Advocatuur is de handelsnaam van het advocatenkantoor van mr. J.W. Hoentjen, gevestigd 
in Eindhoven en ingeschreven als eenmanszaak in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 64207854.  
 
2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Hoentjen 
Advocatuur.  
 
3. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal 
gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Hoentjen Advocatuur gehanteerde uurtarief. De door 
Hoentjen Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde externe kosten (zoals griffierechten 
en deurwaarderskosten) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief 
BTW.  
 
4. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met 
een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Hoentjen 
Advocatuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, alsook om de werkzaamheden op te 
schorten. 
 
5. Hoentjen Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere 
aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot maximaal 
het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het 
betreffende geval van toepassing is.  
 
6. Indien geen uitkering op voet van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, dan is iedere 
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door Hoentjen Advocatuur voor de desbetreffende 
opdracht in dat kalenderjaar in totaal in rekening gebrachte bedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte 
schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. 
 
7. Hoentjen Advocatuur is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden 
(bijvoorbeeld deurwaarders) in te schakelen. Hoentjen Advocatuur is bevoegd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Hoentjen 
Advocatuur te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Hoentjen Advocatuur voor eventuele 
fouten van deze derden is uitgesloten. 
 
8. Alle aanspraken van opdrachtgever tot schadevergoeding of anderszins vervallen één jaar nadat de 
werkzaamheden waarop de aanspraak betrekking heeft zijn verricht. Indien ingevolge de wet eventuele 
aanspraken van opdrachtgever eerder dan deze termijn vervallen, dan geldt het eerdere tijdstip. 
 
9. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die 
direct of indirect aan Hoentjen Advocatuur verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening 
door of vanwege Hoentjen Advocatuur zijn betrokken. 
 
10. Indien mr. J.W. Hoentjen gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de 
praktijk worden waargenomen door mr. D.M. Lamers (Lamers Tielemans Advocaten), en bij diens 
afwezigheid door mr. A.A. Leroux (Leroux Advocatuur), tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.  
 
11. De verhouding tussen een opdrachtgever en Hoentjen Advocatuur wordt beheerst door het 
Nederlandse recht.  
 
12. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant zal bevoegd zijn van enig geschil 
tussen de opdrachtgever en Hoentjen Advocatuur kennis te nemen.  
 
 
 
Eindhoven, juli 2020 


