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Artikel 1 Definities
1.1  Verhagen Familierecht: de eenmanszaak Ver-
hagen Familierecht, gedreven door mevrouw mr. 
R.E. Verhagen-Kiela en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder het nummer 63950839.  

1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die Verhagen Familierecht opdracht 
verleent tot het verrichten van werkzaamheden.  

Artikel 2 Opdracht 
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-
opdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan 
Verhagen Familierecht.

2.2  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend 
te zijn gegeven aan en aanvaard door Verhagen 
Familierecht, ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door 
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De 
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 
lid 2 BW op de opdracht wordt uitgesloten. De uit-
voering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten 
behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 3 Identiteit cliënt
 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om 
zich bij het verstrekken van de opdracht te identifi-
ceren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid 
4.1  Verhagen Familierecht zal bij de uitvoering 
van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter 
bewaring van de vertrouwelijkheid. 

4.2  Opdrachtgever verleent toestemming om alle 
bij de organisatie van Verhagen Familierecht be-
kende gegevens ter kennis te brengen van diege-
nen binnen deze organisatie voor wie die gegevens 
nuttig zijn in verband met de uitvoering van de op-
dracht dan wel het relatiebeheer.

4.3 Opdrachtgever verleent toestemming om bij 
communicatie gebruik te maken van alle gebruike-
lijke communicatiemiddelen, met name internet. 

Artikel 5 Derden 
5.1  Verhagen Familierecht bepaalt wie binnen 
Verhagen Familierecht met de uitvoering van de 

opdracht wordt belast, in voorkomend geval met 
inschakeling van derden, waaronder hulppersonen. 

5.2  Verhagen Familierecht zal bij inschakeling van 
een derde voor uitvoering van de opdracht de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen en deze zoveel mo-
gelijk in overleg met de opdrachtgever inschakelen. 

Artikel 6 Honorarium
6.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal 
het honorarium worden vastgesteld aan de hand 
van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met het 
geldende uurtarief vermeerderd met de omzetbe-
lasting en eventuele verschotten. 

6.2  De werkzaamheden worden in beginsel maan-
delijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, 
met een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de 
dag der declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling 
is Verhagen Familierecht gerechtigd zonder nadere 
ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te 
brengen. 

6.3  Verhagen Familierecht is in geval van niet tij-
dige betaling als bedoeld in 6.2, bevoegd de uit-
voering van de opdracht op te schorten dan wel te 
beëindigen. Verhagen Familierecht is niet aanspra-
kelijk voor eventuele schade die als gevolg daarvan 
ontstaat.

6.4  Er kan een voorschot op het honorarium en 
de verschotten worden verlangd. Een betaald voor-
schot wordt verrekend met de laatste declaratie

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
7.1  Indien zich bij de uitvoering van een opdracht 
onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een 
nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aan-
sprakelijkheid van Verhagen Familierecht leidt, zal 
die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot 
het bedrag of de bedragen, waarop de door Ver-
hagen Familierecht gesloten beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd 
met het eigen risico dat Verhagen Familierecht on-
der die verzekering draagt. De maximale uitkering 
per gebeurtenis bedraagt € 1.000.000,- (zegge: 
één miljoen euro).  

7.2  De in het vorige lid opgenomen aansprake-
lijkheidsbeperking geldt ook voor het geval ten 
onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en 
daaruit schade voortvloeit. 

7.3  Indien, om welke reden dan ook, geen uitke-
ring krachtens de in artikel 7.1 bedoelde verzeke-

ring mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijk-
heid beperkt tot het door Verhagen Familierecht 
aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in 
rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van 
€ 15.000,00.

7.4  Verhagen Familierecht is slechts aansprakelijk 
voor tekortkomingen van derden indien en voor 
zover de daaruit voortvloeiende schade op de der-
de kan worden verhaald. Verhagen Familierecht is 
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeper-
kingen van derden namens de opdrachtgever te 
aanvaarden. 

7.5  Opdrachtgever vrijwaart Verhagen Familie-
recht tegen alle aanspraken van derden, de in ver-
band daarmee te maken kosten inbegrepen, die di-
rect of indirect voortvloeien uit of verband houden 
met de werkzaamheden van Verhagen Familierecht 
ten behoeve van Opdrachtgever. 

7.6  De uit het vorenstaande voortvloeiende be-
perkingen van de aansprakelijkheid en de vrijwa-
ringsplicht gelden niet voor zover de schade het 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Verhagen Familierecht.
 
7.7  Onverminderd het in artikel 6:89 BW bepaal-
de vervallen alle aanspraken van de opdrachtgever, 
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen 
één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of re-
delijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop 
hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij Ver-
hagen Familierecht of bij de bevoegde rechter zijn 
aanhangig gemaakt.

Artikel 8 Toepasselijk recht /  
forumkeuze /Geschillenregeling 
advocatuur

 De rechtsverhouding waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst 
door Nederlands recht. Verhagen Familierecht is 
deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling 
Advocatuur van de Nederlandse Orde van advoca-
ten. De geschillenregeling is van toepassing op de 
dienstverlening van Verhagen Familierecht in alle 
gevallen waar de Geschillencommissie Advoca-
tuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de 
website van de Geschillencommissie Advocatuur. 
Alle overige geschillen welke tussen partijen moch-
ten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het 
oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een 
dwingende wettelijke bepaling zich daartegen ver-
zet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de 
rechter in het arrondissement van de vestigings-
plaats van Verhagen Familierecht.
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