
ALGEMENE VOORWAARDEN  

 Hinkers recht-op-recht-praktijk  

1. Iedere opdracht 

  Wordt naar beste vermogen uitgevoerd door Hinkers recht-op-recht-praktijk.  
1.1 Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan Hinkers recht-op-recht-praktijk bepaalde 

werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden zal 
in overleg met cliënt worden bepaald.  

1.2 Vanzelfsprekend zijn wij, Hinkers recht-op-recht-praktijk niet in de positie om verantwoordelijk te 
worden gesteld, voor fouten en/of  tekortkomingen van onder 1.1 genoemde ingeschakelde personen of 
andere derden.  

2. Aansprakelijkheid 

2.1 Iedere aansprakelijkheid van Hinkers recht-op-recht-praktijk die voortvloeit uit of verband houdt met een 
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is 
beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar. 

2.2 Als de verzekeraar in een geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hinkers recht-op-recht-praktijk  van cliënt ontving voor de 
werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 2.500, =. De 
cliënt is uitsluitend gerechtigd om Hinkers recht-op-recht-praktijk  voor dit  bedrag aan te spreken. 

2.3 Hinkers recht-op-recht-praktijk  is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het 
gevolg is van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

2.4 Hinkers recht-op-recht-praktijk  is in geen geval aansprakelijk voor door de cliënt geleden directe en  
indirecte schade, waaronder o.a. begrepen gevolgschade. 

2.5 Alle aanspraken van de cliënt vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de 
opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. 

2.6 Cliënt vrijwaart Hinkers recht-op-recht-praktijk  voor aanspraken van derden die op enige wijze verband 
houden met de opdracht en vergoedt de kosten die Hinkers recht-op-recht-praktijk  in verband daarmee 
in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij sprake is van opzet of nalatigheid van Hinkers recht-op-
recht-praktijk . 

  3.   Betaling 

3.1 Hinkers recht-op-recht-praktijk  berekent haar geldelijke vergoeding aan de hand van het aantal 
gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief, tenzij anders schriftelijk door beiden 
partijen overeengekomen. 

3.2 Indien Hinkers recht-op-recht-praktijk  een indicatie of inschatting van de kosten heeft gemaakt, dient 
deze uitsluitend om cliënt in staat te stellen een afweging te maken van de met de zaak gemoeide 
belangen. De cliënt kan aan een dergelijke indicatie of schatting geen rechten ontlenen. 

3.3 Gemaakte reistijd wordt door Hinkers recht-op-recht-praktijk in rekening gebracht voor 20% van het 
afgesproken uurtarief. 

3.4 Alle declaraties dienen binnen een maand na factuurdatum voldaan te worden. Bezwaren tegen de 
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op. 

3.5 Bij niet-tijdige betaling is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Hinkers recht-op-recht-
praktijk  gerechtigd vertragingsrente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldatum. Vanaf de 
vervaldatum is de cliënt tevens een vergoeding verschuldigd voor nader te bepalen te maken 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 10 % van het openstaande 
factuurbedrag. Daarnaast is Hinkers recht-op-recht-praktijk  bij overschrijding van de betalingstermijn 
gerechtigd alle werkzaamheden voor cliënt op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele 
schade ontstaan door deze opschorting.  

4. Intellectuele eigendom 

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle als gevolg van de opdracht aan de cliënt ter beschikking 
gestelde of geleverde werken/adviezen blijven eigendom van Hinkers recht-op-recht-praktijk. 

5. Geheimhouding 

5.1 Hinkers recht-op-recht-praktijk  en cliënt zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met 
betrekking tot de opdracht die zij in het kader van de opdracht hebben verkregen, strikt geheimhouden.  

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Hinkers recht-op-recht-praktijk  is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda en/of Den Haag. 


