
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

DE KONING ADVOCATEN 

Dordrecht 

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam  

onder nummer 14/2015 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan 

De Koning Advocaten B.V. (‘De Koning Advocaten’), ook op aanvullende 

opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.   

2. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse 

versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de 

Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie. 

3. Niet alleen De Koning Advocaten, maar ook iedere aan De Koning Advocaten 
verbonden persoon, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

Hetzelfde geldt voor vroegere aan De Koning Advocaten verbonden personen, 

opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en de rechtsopvolgers 

van onder algemene titel van vroeger verbonden personen. Onder ‘verbonden 

persoon’ wordt in deze voorwaarden begrepen: de werknemers, de 

(student)stagiaires, de adviseurs, de partners, de dochterondernemingen en de 

aandeelhouders van De Koning Advocaten.  
4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan De Koning Advocaten en niet 

aan enige aan De Koning Advocaten verbonden persoon te zijn gegeven. Dit 

geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een 

opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van 

artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een 

regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, is uitgesloten. 

5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot 

aansprakelijkheid van De Koning Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag dat onder de door De Koning Advocaten afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te 

vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.  

6.  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of 

anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 

De Koning Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn 

tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van 
De Koning Advocaten wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke 

eigen risico. 

7. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Tenzij dat door De Koning Advocaten uitdrukkelijk en 

schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het 

resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de 

uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. 

8. Indien om welke reden dan ook geen van de bovengenoemde verzekeringen 
aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van 

De Koning Advocaten beperkt tot een maximum van € 100.000,--. 

9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na 

aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met 

De Koning Advocaten als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is 

geworden.  

10. Indien De Koning Advocaten een niet aan haar verbonden persoon bij de 

uitvoering van haar opdracht inschakelt, dan is De Koning Advocaten niet 
aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. 

Door De Koning Advocaten een opdracht te geven, verleent de cliënt aan 

De Koning Advocaten de bevoegdheid om, als een door De Koning Advocaten 

ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die 

aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.   

11. De tarieven van De Koning Advocaten worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling 

van declaraties van De Koning Advocaten dient te geschieden binnen 15 dagen 
na factuurdatum. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor 

verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door 

De Koning Advocaten worden opgeschort indien de cliënt de declaratie 

onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Bij 

overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. 

Indien De Koning Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die 

in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen - wat betreft de 
buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke incassokosten - voor rekening van de cliënt. 

12. De Koning Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de 

identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder 

omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door De Koning Advocaten 

opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover 

nodig toestemming te geven.  

13. Op de rechtsverhouding tussen De Koning Advocaten en haar cliënten is van 
toepassing de Klachtenregeling De Koning Advocaten.    

14. Op de rechtsverhouding tussen De Koning Advocaten en haar cliënten zal 

Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechter te Rotterdam is 

bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen De Koning Advocaten en 

een cliënt kennis te nemen.   
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GENERAL CONDITIONS 

DE KONING ADVOCATEN 

Dordrecht 

registered at the District Court at Rotterdam 

under no. 14/2015 
 

1. These General Terms and Conditions apply to all assignments to 

De Koning Advocaten B.V. (‘De Koning Advocaten), also to supplemental and 

further assignments of its clients. 

2. These General terms and Conditions are in both Dutch and English. In the 

event of any discrepancy between the Dutch and English versions, the Dutch 

version shall prevail. 

3. These General Conditions may be relied on by De Koning Advocaten and each 
person associated with De Koning Advocaten, including but not limited to any 

legal successor under universal title of any person associated with De Koning 

Advocaten, any person formerly associated with De Koning Advocaten, and 

any legal successor under universal title of a person formerly associated with 

De Koning Advocaten. “Person associated with De Koning Advocaten” is 

understood to mean any: employee, (student-) trainee, advisor, partner, 

subsidiary and shareholder of De Koning Advocaten.   
4. Any assignment by a client is given to De Koning Advocaten and not to any 

person associated with De Koning Advocaten. This includes any assignment 

from a client that is to be performed by a specific person associated with 

De Koning Advocaten. Sections 7:404 and 7:407 subsection 2 of the Dutch 

Civil Code are herewith excluded.  

5. If, in the course of an assignment of a client, an event occurs which leads to 

any liability on the part of De Koning Advocaten, such liability shall be limited 

to the amount that is paid out in that specific case under the professional 
liability insurance of De Koning Advocaten, increased by the amount of the 

applicable deductible (eigen risico). 

6. If, by or in connection with the performance of an assignment of a client or 

otherwise, damage is caused to persons or property, for which De Koning 

Advocaten is liable, then the liability shall be limited to the amount paid out in 

that specific case under the general professional corporate liability insurance 

(AVB) of De Koning Advocaten, increased by the amount of the applicable 
deductible (eigen risico). 

7. Instructions are executed exclusively for the benefit of the client giving the 

instructions. Unless De Koning Advocaten expressly consents in writing, no 

one other than the client may rely on or has any rights in connection with the 

result of such instructions or the manner of execution thereof. 

8. If for whatever reason, no amount is paid out under either of the 

abovementioned insurances, the liability of De Koning Advocaten shall be 

limited to a maximum of € 100,000.--. 
9. Claims for damages shall expire after a period of one year following the day on 

which the client became aware of the damages and of De Koning Advocaten as 

the liable party.  

10. If De Koning Advocaten engages a person not associated with De Koning 

Advocaten to perform an assignment from a client, De Koning Advocaten shall 

not be liable vis-a-vis the client for any error or omission (fout) made by such a 

person. By instructing De Koning Advocaten, the client gives De Koning 

Advocaten authority to accept on behalf of the client a limitation of liability 
stipulated by such person. 

11. The scale of fees is indexed annually. All invoices presented by De Koning 

Advocaten must be paid within 15 days of the invoice date. An advance 

payment may be requested at any time for work that has been or will be carried 

out. De Koning Advocaten has the right to suspend work if the client fails to 

pay the invoice or if an advance payment is not provided. If the term of 

payment is exceeded, the client is in default and an interest charge for late 
payment, equivalent to the current statutory interest, shall be owed. If De 

Koning Advocaten is compelled to take measures to recover the amount owed 

from the client who is in default, the collection costs - the amounts of the 

extrajudicial costs in conformity with the Decision compensation extra-judicial 

costs of recovery of payments (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten) - are for the account of the client. 

12. Pursuant to applicable legislation, De Koning Advocaten is obliged to verify 

the identity of its clients and to report certain unusual transactions to the 
authorities in certain circumstances. By instructing De Koning Advocaten, 

clients confirm that they are aware of this obligation and give their permission, 

insofar as this is required.   

13. The Complaints Procedure De Koning Advocaten (Klachtenregeling De 

Koning Advocaten) applies to the legal relationship between De Koning 

Advocaten and its clients.  

14. Dutch law shall govern the legal relationship between De Koning Advocaten 

and its clients. Any dispute between De Koning Advocaten and a client shall be 
resolved in the first instance exclusively by the District Court (Rechtbank) of 

Rotterdam, the Netherlands.  
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