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Algemene Voorwaarden van HUISKAMP ADVOCATUUR | Commercial Law 
 
1. HUISKAMP ADVOCATUUR is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar 
Nederlands recht, dat zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.  
 
2. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht 
met HUISKAMP ADVOCATUUR. HUISKAMP ADVOCATUUR garandeert geen resultaten. Op iedere 
verhouding met de opdrachtgever, iedere opdracht en alle werkzaamheden zijn, onder uitsluiting van de 
toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden van toepassing, 
evenals op alle eventuele nieuwe, aanvullende en/of vervolgopdrachten. 
 
3. Een opdracht komt uitsluitend tot stand met HUISKAMP ADVOCATUUR, ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden 
uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking 
van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of 
meer personen een opdracht is gegeven, worden hierbij uitgesloten. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de 
aan HUISKAMP ADVOCATUUR verbonden (rechts)personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en 
eindigt de opdracht niet door hun dood of beëindiging van het dienstverband, ook niet indien de opdracht is 
verleend met het oog op een bepaalde persoon. 
 
4. HUISKAMP ADVOCATUUR is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de 
opdrachtgever, derden in te schakelen. Indien niet praktisch onmogelijk zal de opdrachtgever hiervan vooraf 
om toestemming worden gevraagd. HUISKAMP ADVOCATUUR is, behoudens opzet of grove schuld van 
HUISKAMP ADVOCATUUR, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden 
hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht wensen te beperken zal HUISKAMP 
ADVOCATUUR hierbij door de opdrachtgever gemachtigd zijn dergelijke bedingen mede namens de 
opdrachtgever te aanvaarden. 
 
5. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van HUISKAMP ADVOCATUUR is beperkt tot een bedrag 
van € 1.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 3.000.000.00 per jaar met inbegrip van het 
bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de geldige beroepsaansprakelijkheidspolis aan 
u toegezonden. Desgewenst kan op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van en voor rekening van de 
opdrachtgever de dekking onder deze verzekering worden uitgebreid, respectievelijk een aparte verzekering 
worden afgesloten.  
 
6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt 
toegebracht, waarvoor HUISKAMP ADVOCATUUR aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot 
een bedrag van € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar met inbegrip 
van het bedrag van het eigen risico.  
 
7. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens de in art. 5 en 6 bedoelde 
verzekeringen zal iedere aansprakelijkheid van HUISKAMP ADVOCATUUR beperkt zijn tot een bedrag van 
maximaal € 5.000,00 of indien het door HUISKAMP ADVOCATUUR in rekening gebrachte honorarium dat 
bedrag overstijgt tot het in rekening gestelde honorarium met een maximum van € 10.000,00. HUISKAMP 
ADVOCATUUR zal nimmer voor indirecte-, bedrijfs- en/of gevolgschade aansprakelijk zijn. 
 
8. Schade als gevolg van op elkaar voortbouwende of met elkaar samenhangende werkzaamheden zullen 
geacht worden te zijn gebaseerd op één schadeveroorzakend evenement en zullen derhalve gemaximeerd 
zijn zoals in artikel 9 t/m 11 aangegeven. 
 
9. HUISKAMP ADVOCATUUR zal, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk zijn voor schade 
veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door HUISKAMP ADVOCATUUR of door haar 
ingeschakelde derden, bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, gene uitgezonderd, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot computer soft- en hardware, gegevensbestanden, registers, alsmede voor 
schade veroorzaakt door computervirussen, vergelijkbare schadelijke componenten of het onderschept 
worden van audio- en/of datatransmissies, waaronder telefoon, fax, e-mail, SMS berichten en dergelijke, etc., 
alsmede het tijdens transport of verzending verloren gaan of beschadigd raken van documenten, bescheiden 
of zaken, ongeacht of een en ander geschiedde in opdracht van de opdrachtgever of niet. 
 
10. Iedere vordering tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, jegens HUISKAMP 
ADVOCATUUR vervalt door het verstrijken van 6 maanden nadat de opdrachtgever of een derde de schade 
heeft ontdekt of had kunnen ontdekken en vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdracht is uitgevoerd. 
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11. De opdrachtgever vrijwaart HUISKAMP ADVOCATUUR, behoudens opzet of grove schuld van 
HUISKAMP ADVOCATUUR, tegen vorderingen van iedere derde, die stellen schade te hebben geleden door 
of verband houdende met de door HUISKAMP ADVOCATUUR ten behoeve van de opdrachtgever verrichte 
werkzaamheden. De opdrachtgever zal de redelijke kosten van het verweer door HUISKAMP ADVOCATUUR 
tegen deze aanspraken vergoeden. 
 
12. De aan HUISKAMP ADVOCATUUR verbonden “Stichting Beheer Derdengelden HUISKAMP 
ADVOCATUUR” (hierna: de Stichting) is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht 
derdengelden onder zich te houden. Noch HUISKAMP ADVOCATUUR noch de Stichting is, behoudens opzet 
of daaraan gelijk te stellen grove schuld, aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het financieel 
beheer, en de opdrachtgever vrijwaart HUISKAMP ADVOCATUUR, de aan HUISKAMP ADVOCATUUR 
verbonden personen en de Stichting tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de 
eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de 
derdengelden zijn gestort.  
 
13. In die gevallen waarbij er sprake zou kunnen zijn of is van tegenstrijdige belangen zal HUISKAMP 
ADVOCATUUR dit met de opdrachtgever bespreken. Indien de opdrachtgever desondanks van mening is dat 
hij geen bezwaar heeft tegen de behandeling van zijn zaak door HUISKAMP ADVOCATUUR zal HUISKAMP 
ADVOCATUUR dit schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen en doet opdrachtgever afstand van zijn recht 
te klagen tegen HUISKAMP ADVOCATUUR of HUISKAMP ADVOCATUUR op deze grond aansprakelijk te 
stellen.  
 
14. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de individuele (ex) 
leden van HUISKAMP ADVOCATUUR, haar (ex) bestuurders, (middellijk)(ex) aandeelhouders, (voormalig) 
advocaten en personeel en al diegenen die door HUISKAMP ADVOCATUUR bij de uitvoering van een 
opdracht worden of werden ingeschakeld, respectievelijk diegenen voor wier handelen HUISKAMP 
ADVOCATUUR aansprakelijk zouden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor erfgenamen of rechtsopvolgers van 
voornoemden. 
 
15. Op alle verhoudingen, werk, acties en/of overeenkomsten tussen de opdrachtgever en HUISKAMP 
ADVOCATUUR is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag. Indien HUISKAMP ADVOCATUUR als eisende partij 
optreedt is zij in afwijking van dit artikel mede gerechtigd geschillen aan de bevoegde rechter in de 
woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen. 
 
16. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in andere talen opgesteld. Bij verschillen 
van inhoud of strekking van de tekst zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 
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