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1. Opdracht 

1.1 Advocatenkantoor Ester is een handelsnaam van 

Advocatenkantoor mr. E.S.R. Ester B.V., een 

besloten vennootschap naar Nederlands recht die 

zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de 

rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van 

het beroep van advocaat. 
 

1.2 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven 

aan Advocatenkantoor Ester. Dit geldt ook indien 

het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is 

dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt 

uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404, 407 lid 

2 en 409 lid 1 B.W. wordt ter zijde gesteld. 
 

1.3 Indien Advocatenkantoor Ester een overeenkomst 

van opdracht aangaat met twee of meer personen 

dan zijn deze personen allen jegens Advocaten-

kantoor Ester hoofdelijk aansprakelijk voor de 

juiste nakoming van de overeenkomst. 
 

1.4 Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of 

indirect in ontvangst nemen van gelden in 

verband met een verleende opdracht worden tot 

de opdracht gerekend, ook als deze werkzaam-

heden door een derde worden veroorzaakt. 
 

1.5 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt 

uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op alle (vervolg)opdrachten, daaronder begrepen 

alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in 

verband daarmee, tenzij ten aanzien van 

specifieke opdrachten daarvan schriftelijk wordt 

afgeweken. 
 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat 

als gevolg van of in verband met het gebruik van 

de websites die door Advocatenkantoor Ester 

worden onderhouden. 
 

2.3 Deze algemene voorwaarden worden mede 

bedongen ten behoeve van de aan 

Advocatenkantoor Ester gelieerde Stichting 

Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Ester en 

al degenen die bij Advocatenkantoor Ester 

werkzaam zijn. 
 

3. Aard en uitvoering van de overeenkomst 

3.1 De overeenkomst van opdracht houdt een 

inspanningsverbintenis voor Advocatenkantoor 

Ester in.  
 

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen, bepaalt Advocatenkantoor Ester 

welke medewerker het meest geschikt wordt 

geacht de opdracht uit te voeren.  
 

3.3 De advisering door Advocatenkantoor Ester ziet 

nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen 

of nalaten, tenzij anders schriftelijke 

overeengekomen met opdrachtgever. 

 

4. Gegevensverstrekking 

4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 

gegevens waarvan Advocatenkantoor Ester, 

alsmede door haar ingeschakelde derden, aangeeft 

of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs 

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 

aan Advocatenkantoor Ester worden verstrekt. 
 

4.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de 

uitvoering van de overeenkomst benodigde 

gegevens niet (tijdig) zijn verstrekt, heeft 

Advocatenkantoor Ester het recht de uitvoering 

van de opdracht op te schorten en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen. 
 

4.3 Nadat de opdracht is geëindigd, worden door 

Advocatenkantoor Ester in het kader van de 

opdracht verkregen gegevens gedurende de 

wettelijke bewaartermijn opgeslagen. Advocaten-

kantoor Ester is gerechtigd de kosten die gemaakt 

worden voor de afschriften die de opdrachtgever 

van dossiergegevens uit het archief wenst te 

krijgen in rekening te brengen. Aan het einde van 

de bewaartermijn is Advocatenkantoor Ester 

gerechtigd gearchiveerde gegevens te vernietigen.  
 

5. Inschakelen van derden  

5.1 Advocatenkantoor Ester zal bij het inschakelen 

van niet tot haar organisatie behorende derden de 

nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal 

(behoudens ingeval van procureurs, 

deurwaardersbijstand en koeriers) bij de selectie 

van deze derden zoveel mogelijk tevoren 

overleggen met de cliënt. Iedere aansprakelijkheid 

van Advocatenkantoor Ester voor toerekenbare 

tekortkomingen van ingeschakelde derden is 

uitgesloten, tenzij Advocatenkantoor Ester opzet 

of grove schuld kan worden verweten.  
 

5.2 De in het eerste lid vermelde inschakeling van 

derden geschiedt steeds voor rekening van de 

opdrachtgever. 
 

5.3 Indien de in het eerste lid bedoelde derden hun 

aansprakelijkheid in verband met de uitvoering 

van een opdracht van of namens de opdrachtgever 

beperken, is Advocatenkantoor Ester gerechtigd 

de beperking van aansprakelijkheid van derden 

ten opzichte van de opdrachtgever te aanvaarden.  
 

6. Honorarium 

6.1 Tenzij partijen ten aanzien van de vergoeding van 

de door Advocatenkantoor Ester in opdracht van 

de opdrachtgever verrichte werkzaamheden 

anders zijn overeenkomen, brengt Advocaten-

kantoor Ester de opdrachtgever voor de door haar 

verrichte werkzaamheden een honorarium, 

vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en 

B.T.W. en, indien toepasselijk, reiskosten in 

rekening. 
 

6.2 Het in een tijdvak verschuldigde honorarium 

wordt bepaald door het aantal aan de uitvoering 
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van de opdracht bestede uren, te vermenig-

vuldigen met het geldende uurtarief van 

Advocatenkantoor Ester. De hoogte van het 

uurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste 

dag van het nieuwe kalenderjaar opnieuw 

vastgesteld. Indien een wijziging van het uurtarief 

plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten 

van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het 

recht de overeenkomst te ontbinden. 
 

6.3 De kantoorkosten worden berekend als een 

percentage (6 %) van het geldende uurtarief en 

strekken tot vergoeding van niet nader te 

specificeren kosten van porti, communicatie, 

ondersteuning, et cetera. 
 

7. Voorschot 

7.1 Naar aanleiding van een daartoe strekkend 

verzoek van Advocatenkantoor Ester, dat zowel 

voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de 

opdracht kan worden gedaan, zal de 

opdrachtgever een voorschot voor honorarium, 

kantooronkosten, verschotten en BTW betalen. 

Het door de opdrachtgever betaalde voorschot 

wordt verrekend met de einddeclaratie.  
 

8. Betaling 

8.1 De werkzaamheden worden tweemaandelijks aan 

de opdrachtgever in rekening gebracht. Elke 

declaratie dient binnen veertien dagen na 

factuurdatum, zonder enig beroep op korting, 

opschorting of verrekening, betaald te worden.  
 

8.2 Na het verstrijken van de in het vorige lid 

bedoelde betalingstermijn is de opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim. De opeisbare hoofdsom 

wordt in dat geval vermeerderd met de wettelijke 

rente per maand, een gedeelte van een maand 

voor een hele berekend, te berekenen vanaf de 

vervaldatum tot aan de dag van algehele 

voldoening.  
 

8.3 Indien Advocatenkantoor Ester incassowerk-

zaamheden verricht teneinde betaling van de 

openstaande declaratie af te dwingen, is 

Advocatenkantoor Ester eveneens gerechtigd om 

alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke 

en buitengerechtelijke incasso aan de 

opdrachtgever door te berekenen. 
 

8.4 Totdat algehele betaling van de openstaande 

(voorschot)declaratie heeft plaatsgevonden, is 

Advocatenkantoor Ester gerechtigd om haar 

prestatie op te schorten, daaronder tevens 

begrepen de werkzaamheden voor andere 

opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de 

onbetaalde declaratie betrekking heeft.  
 

8.5 Advocatenkantoor Ester heeft het recht om alle 

bescheiden die zij vanwege de opdrachtgever 

onder zich heeft, ook die met betrekking tot een 

overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie 

geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op 

het moment dat volledige betaling heeft 

plaatsgevonden 
 

9. Derdengelden 

9.1 Gelden die Advocatenkantoor Ester ten behoeve 

van de opdrachtgever ontvangt, danwel die zij van 

opdrachtgever ontvangt om aan derden te betalen, 

worden gestort op de rekening van de Stichting 

Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Ester. 

Over deze gelden wordt geen rente vergoed.  
 

9.2 De aan de opdrachtgever toekomende gelden 

worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval -

 behoudens niet aan Advocatenkantoor Ester toe 

te rekenen omstandigheden - binnen veertien 

dagen overgemaakt op een door de opdrachtgever 

aan te geven bankrekening.  
 

10. Aansprakelijkheid  

10.1 Advocatenkantoor Ester heeft een beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering gesloten, welke 

voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van 

Advocaten daaraan stelt. 
 

10.2 Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor 

Ester is steeds beperkt tot het bedrag dat in 

voorkomend geval uit hoofde van de door haar 

afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met 

het bedrag van een van toepassing zijnde eigen 

risico. 
 

10.3 Indien de verzekeraar niet tot uitkering over 

mocht gaan of de schade niet door de verzekering 

gedekt wordt, is de aansprakelijkheid van 

Advocatenkantoor Ester beperkt tot maximaal het 

over de laatste zes maanden voor de 

aansprakelijkstelling door de opdrachtgever 

verschuldigd honorarium.  
 

10.4 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen 

indien deze niet binnen een jaar na ontdekking 

daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn 

gemaakt.  
 

12. Geschillenbeslechting  

12.1 Op elke overeenkomst van opdracht tussen 

Advocatenkantoor Ester en de opdrachtgever is 

het Nederlands recht van toepassing.  
 

12.2 Geschillen die behoren tot de competentie van een 

rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting 

worden beslecht door de (voorzieningenrechter 

van de) rechtbank te 's-Gravenhage, tenzij de 

Kantonrechter bevoegd is. Indien Advocaten-

kantoor Ester als eisende partij optreedt, heeft zij 

de optie het geschil aanhangig te maken bij een 

zonder dit beding bevoegde rechter. 
 

13. Wijziging van de voorwaarden  

13.1 Advocatenkantoor Ester is bevoegd wijzigingen 

in deze voorwaarden aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van 

inwerkingtreding is medegedeeld, treden de 

wijzigingen in werking zodra de opdrachtgever 

redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de 

wijzigingen. 


