
Algemene voorwaarden AK Nieuwe Ebbingestraat 
 

1. Advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat, hierna verder te noemen ‘de maatschap’, is een samenwerkingsverband tussen de maatschap, 
Advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat en mr. E. Ebes. De maatschap en mr. Ebes werken elk voor eigen rekening en risico en zijn over en weer niet 
(hoofdelijk) aansprakelijk voor elkaar. 
 
2. Alle diensten en werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, tussen de cliënt als opdrachtgever, hierna verder te 
noemen 'opdrachtgever’, en de maatschap, vertegenwoordigd door de advocaat die de zaak behandelt, of mr. Ebes. 
 
3. Alle opdrachten aan de maatschap worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de maatschap. Dit geldt ook indien het 
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde advocaat wordt uitgevoerd die werkzaam is bij 
de maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
4. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is de maatschap vrij om te bepalen 
welke van haar partners of personeelsleden voor de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld. 
 
5. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever een honorarium verschuldigd volgens de bij Advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat gebruikelijke 
tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting, kantoorkosten, reiskosten en verschotten. 
 
6. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat, indien de advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de 
Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen 
bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. 
 
7. De opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij een schriftelijk bevestigde afwijkende afspraak is gemaakt. Bij 
gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over de openstaande factuur aan de maatschap, dan wel aan mr. Ebes wettelijke rente verschuldigd 
alsmede buitengerechtelijke kosten conform het Rapport BGK-Integraal. 
 
8. De maatschap dan wel mr. Ebes is gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke 
declaratie. De maatschap dan wel mr. Ebes is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een ontvangen betaling in 
mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. 
 
9. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap dan wel mr. Ebes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de betreffende 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste 
van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering 
plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de 
maatschap dan wel bij mr. Ebes zijn ingediend binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij 
zijn aanspraken baseert. 
 
10. De keuze van door de maatschap dan wel door mr. Ebes in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met 
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap dan wel mr. Ebes is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 
 
11. 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. 
 
12. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap dan wel mr Ebes tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder 
begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van een grove 
nalatigheid of opzettelijk misdragen van de zijde van de maatschap dan wel; mr. Ebes. 
 
13. Niet alleen de maatschap en mr. Ebes, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, 
kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers van de maatschap of mr. Ebes, of van de 
rechtsvoorgangster van de maatschap, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van 
de maatschap hebben verlaten en met inbegrip van eventuele erfgenamen van mr. Ebes. 
 
14. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal na sluiting van het dossier gedurende een periode van zeven jaren worden bewaard in een 
archief. Na verloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. 
15. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door opdrachtgever aan de maatschap of mr. Ebes gegeven opdracht kunnen worden 
beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, indien zowel de maatschap dan wel mr. Ebes als de opdrachtgever daarmee 
schriftelijk instemmen. 
 
16. Voornoemd Reglement is op te vragen bij de secretaris van de geschillencommissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag of te downloaden van de 
website www.geschillencommissie.nl. 
 
17. Alvorens een klacht wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, wordt de klacht in de interne klachtenprocedure van advocatenkantoor 
Nieuwe Ebbingestraat behandeld. Hiertoe is een kantoorklachtenreglement opgesteld, welke voor de opdrachtgever ter inzage ligt op het kantoor. 
 
18. Indien een geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling middels voormelde interne klachtenregeling van het kantoor of de regeling van de 
Geschillencommissie Advocatuur, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen 
in Nederland. 
 
19. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 
 
20. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Groningen. 


