
Algemene voorwaarden ECS advocatuur & mediation 

Artikel 1 Algemeen 

1. ECS advocatuur & mediation is een 

eenmanszaak, gevestigd in Winterswijk en 

ingeschreven in het register van de KvK onder  

nummer 75777258. De onderneming richt zich  

op het uitoefenen van het beroep 

(strafrecht)advocaat en mediator. ECS advocatuur & 

mediation voldoet aan de eisen  

die daaraan door de Nederlandse Orde van 

Advocaten worden gesteld. De advocaat die 

werkzaam is bij ECS advocatuur & mediation is 

ingeschreven als advocaat in Nederland bij de 

Nederlandse Orde van Advocaten,  

Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-335 35 35, 

info@advocatenorde.nl  

2. Het BTW nummer betreft NL 0013.91.004 B51. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle werkzaamheden welke 

worden verricht door of namens ECS advocatuur 

& mediation. 

4. De bedingen in deze algemene voorwaarden 

zijn gemaakt ten behoeve van alle advocaten 

en medewerkers die binnen de 

advocatenpraktijk werkzaam zijn of zijn geweest, 

alsmede hun erfgenamen.  

 

Artikel 2  Overeenkomst 

1. Alle werkzaamheden van ECS advocatuur & 

mediation worden verricht krachtens een 

overeenkomst van opdracht in de zin van het 

Burgerlijk Wetboek. Een overeenkomst van 

opdracht komt eerst tot stand nadat de 

opdracht door ECS advocatuur & mediation is 

aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend 

aanvaard en uitgevoerd door ECS advocatuur & 

mediation.  

2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 

7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. De overeenkomst bestaat uit een 

opdrachtbevestiging, deze algemene 

voorwaarden en eventueel andere gemaakte 

schriftelijke afspraken. Onder schriftelijk wordt 

verstaan briefpapier of per e-mailbericht. 

4. De overeenkomst eindigt door het afronden van 

de opdracht.  

5. Ieder der partijen kan door opzegging de 

overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is 

gehouden het honorarium en de bijkomende 

kosten te voldoen voor de tot het moment van 

beëindiging verrichte werkzaamheden, tenzij 

hierover andere schriftelijke afspraken worden 

gemaakt. 

 

Artikel 3 Honorarium en kosten 

1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, 

wordt het honorarium, dat de opdrachtgever 

aan ECS advocatuur & mediation dient te 

voldoen, berekend op basis van het aantal 

bestede uren vermenigvuldigd met de door ECS 

advocatuur & mediation jaarlijks vastgestelde 

uurtarief, te vermeerderen met BTW.  

2. ECS advocatuur & mediation brengt geen 

kantoorkosten in rekening. 

3. Kosten en verschotten die ECS advocatuur & 

mediation namens de opdrachtgever aan 

derden voldoet, worden zonder opslag bij de 

opdrachtgever in rekening gebracht. Bij 

verschotten kan worden gedacht aan (onder 

meer, maar niet uitsluitend): griffierechten, 

deurwaarderskosten, kosten van derden. 

4. ECS advocatuur & mediation is te allen tijde 

gerechtigd om een voorschot te vragen aan de 

opdrachtgever. Na voldoening van het 

voorschot, zullen de werkzaamheden worden 

gestart. Het voorschot zal achteraf worden 

verrekend met de daadwerkelijke kosten. 

5. Declaraties worden per e-mail aan de 

opdrachtgever gestuurd, tenzij anders wordt 

overeengekomen. Iedere kalendermaand wordt 

er gefactureerd. Voor alle declaraties geldt een 

betalingstermijn van veertien (14) dagen. Bij niet 

tijdige betaling, zal ECS advocatuur & mediation 

aan de opdrachtgever een eenmalige 

betalingsherinnering sturen met daarin een 

termijn van 8 dagen om de factuur alsnog te 

betalen. Indien de opdrachtgever ook na de 

betalingsherinnering de declaratie niet heeft 

voldaan, verkeert de opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim en heeft ECS advocatuur 

& mediation recht op een vergoeding van de 

buitengerechtelijke kosten conform de Staffel  

 

Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een 

minimum geldt van € 40,00. Tevens is de 

opdrachtgever een vertragingsrente 

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente ex 

artikel 6:119a BW. 

6. ECS advocatuur & mediation houdt zich het 

recht voor om bij geen, dan wel geen tijdige 

betaling van de declaratie de werkzaamheden 

op te schorten, dan wel te beëindigen. Dit zal 

schriftelijk aan de opdrachtgever worden 

vermeld. 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid van ECS advocatuur & 

mediation is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt 

uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico 

onder de verzekering. 

2. De beroepsverzekeraar betreft AIG, Crystal 

Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK 

Capelle aan den IJssel. 

3. In geval de verzekeraar om welke reden dan 

ook niet zal uitkeren, is de aansprakelijkheid van 

ECS advocatuur & mediation beperkt tot ten 

hoogste het bedrag dat in de desbetreffende 

zaak in het jaar waarin de aansprakelijkheid is 

ontstaan aan opdrachtgever in rekening is 

gebracht. 

4. ECS advocatuur & mediation is in geen geval 

aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het 

niet deugdelijk functioneren van door haar bij de 

uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht 

gebruikte apparatuur, software, 

gegevensbestanden, registers of andere zaken, 

evenals voor schade veroorzaakt door 

computervirussen en het onderscheppen van 

audio- en/of datatransmissies van telefoon, 

telefax of e-mail. 

5. ECS advocatuur is niet aansprakelijk voor 

indirecte schade, waaronder nadrukkelijk (maar 

niet uitsluitend) wordt begrepen: gevolgschade, 

vermogensschade, letselschade, immateriële 

schade.  

6. ECS advocatuur & mediation is niet aansprakelijk 

voor tekortkomingen van door haar – in overleg 

met de opdrachtgever – ingeschakelde derden, 

indien en voor zover zij de schade niet op deze 

derden kan verhalen. ECS advocatuur & 

mediation is door de opdrachtgever 

gemachtigd eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden 

namens haar te aanvaarden. 

7. Opdrachtgever vrijwaart ECS advocatuur & 

mediation tegen alle aanspraken van derden, 

de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder 

begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen 

met de werkzaamheden verricht voor 

opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of 

grove schuld van ECS advocatuur & mediation. 

8. Elke aanspraak die een opdrachtgever meent 

te hebben op ECS advocatuur & mediation  

vervalt door het enkele verloop van 12 

maanden na het moment dat de 

opdrachtgever bekend werd of had moeten 

zijn met het bestaan van deze (of andere) 

vorderingsrechten. 

 

Artikel 5 Archiveren van dossiers 

Na uitvoering van de opdracht zal het dossier 

worden gesloten en gearchiveerd. Indien de 

advocaat tot sluiting van het dossier overgaat, 

wordt dit schriftelijk aan de opdrachtgever 

bevestigd. De van de opdrachtgever afkomstige 

originele stukken en eventuele originele 

gerechtelijke stukken worden aan de 

opdrachtgever geretourneerd. Een kopie van 

voornoemde stukken wordt door de advocaat in 

het dossier opgeslagen. Het dossier zal door ECS 

advocatuur & mediation tenminste zeven jaar, 

gerekend vanaf de datum van verzending van 

de afsluitende brief, worden bewaard. ECS 

advocatuur & mediation behoudt zich het recht 

voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 

de termijn van zeven jaar is verstreken. 

 

Artikel 6 Gefinancierde rechtsbijstand 

1. ECS advocatuur & mediation staat daarvoor in 

aanmerking komende opdrachtgevers ook bij 

op basis van de door de overheid gefinancierde 

rechtsbijstand.  

 

Verwezen wordt naar de website www.rvr.org 

van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie 

die beoordeelt of een rechtszoekende in 

aanmerking komt voor door de overheid 

gefinancierde rechtshulp. 

2. Indien voor de opdrachtgever gefinancierde 

rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de 

Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder 

oplegging van een eigen bijdrage, dient deze 

eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen 

nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is 

verzocht.  

3. De advocaat zal de werkzaamheden 

aanvangen zodra de eigen bijdrage aan het 

kantoor is voldaan, tenzij hierover andere 

schriftelijke afspraken zijn gemaakt.  

4. Het indienen van een aanvraag voor 

gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde 

Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen 

van een ‘toevoeging’ genoemd. Een 

toevoeging wordt slechts aangevraagd na 

overleg tussen de opdrachtgever en de 

behandelend advocaat. Indien besloten wordt 

een toevoeging aan te vragen, is ECS 

advocatuur & mediation bevoegd om een 

voorschot op de te verwachten eigen bijdrage 

en het te verwachten verschuldigde griffierecht 

te verlangen, alvorens de overeengekomen 

werkzaamheden (verder) worden verricht. 

5. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot 

toevoeging geen toevoeging wordt verleend en 

de opdrachtgever de opdracht handhaaft, 

wordt door ECS advocatuur & mediation met de 

opdrachtgever afgesproken dat de 

werkzaamheden tegen het uurtarief worden 

verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden 

bevestigd. In dat geval is op alle verrichte 

werkzaamheden van toepassing hetgeen in 

deze algemene voorwaarden is bepaald 

aangaande het honorarium en de verschotten. 

6. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in 

eerste instantie is toegekend, de Raad voor 

Rechtsbijstand na afloop van de juridische 

bijstand deze toekenning om welke reden dan 

ook intrekken, dan zal de opdrachtgever met 

terugwerkende kracht het volledige honorarium 

dienen te voldoen over de door de advocaat 

gewerkte uren. 

 

Artikel 7 Klachten en geschillenregeling 

ECS advocatuur & mediation maakt gebruik van 

een interne klachtenregeling en een externe 

geschillenregeling. Voor meer informatie hierover 

wordt verwezen naar de klachtenregeling, welke 

te raadplegen is op haar website 

(www.ecsadvocatuur.nl).  

 

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens (AVG) 

ECS advocatuur & mediation verwerkt 

persoonsgegevens conform de geldende 

privacywetgeving (AVG). Voor meer informatie 

over de verwerking van persoonsgegevens wordt 

verwezen naar de privacyverklaring welke te 

raadplegen is op haar website 

(www.ecsadvocatuur.nl). 

 

Artikel 9 Derdengelden  

ECS advocatuur & mediation heeft geen stichting 

derdengelden ter beschikking ten gevolge 

waarvan geen derdengelden kunnen worden 

ontvangen. 

Artikel 10 Gedragsregels 

ECS advocatuur & mediation is gebonden aan de 

gedragsregels en verordeningen van de 

Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede aan 

de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden 

op www.advocatenorde.nl  

 

Artikel 11 Toepasselijk recht 

Op alle opdrachten en daaruit voorvloeiende 

overeenkomsten tussen ECS advocatuur & 

mediation en de opdrachtgever, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse 

rechter is derhalve bevoegd over enig geschil te 

oordelen. 
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