ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: DE ORGANISATIE
1.1 ‘Nourhussen & Rinkes Advocaten’ is de gemeenschappelijke handelsnaam van de
advocaten mr. J. Nourhussen, gevestigd te Arnhem aan de Zijpendaalseweg 47, 6814 CC
en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09190067, en mr. M.J.A Rinkes, gevestigd te Arnhem aan de Zijpendaalseweg 47, 6814
CC en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09189980.
Mr. Nourhussen (hierna: “de advocaat”) en mr. Rinkes (hierna: “de advocaat”) zijn beiden
zelfstandig optredende advocaten die op persoonlijke titel de overeenkomst met de
opdrachtgever sluiten en zaken zelfstandig door middel van hun eigen eenmanszaak
behandelen. De advocaten delen enkele kosten en de faciliteiten van het kantoor en treden
naar buiten op onder de gemeenschappelijke naam ‘Nourhussen & Rinkes Advocaten’.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van ieder van de advocaten.
Ieder advocaat stelt zich tot doel het beoefenen van de advocatuur. Iedere advocaat werkt
voor eigen rekening en risico.
Artikel 2: DE OVEREENKOMST
2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelende
advocaat waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt. Geen enkele
opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten of door ‘Nourhussen & Rinkes
Advocaten’ als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
In het geval van ziekte of vakantie of afwezigheid anderszins heeft de betreffende advocaat
het recht een vervangend advocaat aan te wijzen, in eerste instantie ‘intern’ door verzoek
aan de advocaat met wie onder gemeenschappelijke naam naar buiten wordt getreden,
doch eventueel ook ‘extern’. De opdrachtgever zal daarvan in kennis worden gesteld.
Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Iedere (buiten-) contractuele aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering
van de advocaat wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek wordt een
extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.
3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen
rechten ontlenen

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de advocaat ten
behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de
derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze
derde worden aanvaard.
4.2 De Opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen
schade te hebben geleden door of verband houdende met door de advocaat ten behoeve
van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld
aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die
door de advocaat van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Het toepasselijk tarief zal bij
opdrachtbevestiging worden bericht. De advocaat is gerechtigd de door hem gehanteerde
tarieven periodiek te wijzigen.
Ingeval door de Raad voor Rechtsbijstand aan de opdrachtgever een toevoeging is
verstrekt, is de opdrachtgever voor de werkzaamheden die vallen onder de toevoeging een
eigen bijdrage verschuldigd zoals opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (in plaats
van het honorarium genoemd in artikel 4.3.). Ingeval de toevoeging wordt ingetrokken, zal
alsnog het honorarium als bedoeld in artikel 4.3 in rekening worden gebracht.
Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten worden separaat in rekening
gebracht.
Betaling van de declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te
geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Indien betaling binnen deze 14 dagen
uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim.
4.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de advocaat zonder nadere ingebrekestelling
gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Indien na aanmaning betaling uitblijft,
zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een gerechtelijke
procedure komen hier voorts de proceskosten bij.
Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1 De keuze van de door de advocaat in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in
redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van de advocaat.
5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een
opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de advocaat er vanuit en bevestigt hij
zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid
inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te
aanvaarden.

Artikel 6: DIVERSE ONDERWERPEN
6.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de advocaat is Nederlands recht
van toepassing.
6.2 Voor zover geschillen worden voorgelegd aan de rechter zullen deze uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.
De advocaat heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de
opdrachtgever te adiëren.
Artikel 7: Toepasselijke klachten en Geschillenregeling
7.1 De advocaten hebben ieder een eigen interne klachtenregeling en zijn ieder tevens
aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. H
 iervoor wordt u naar de website van
‘Nourhussen & Rinkes Advocaten’ verwezen.
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