
	

Algemene Voorwaarden Bruns Strafrechtadvocatuur 
 
1. Toepasselijkheid  
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, adviezen en overeenkomsten van Bruns 
Strafrechtadvocatuur, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is 
overeengekomen. Onder overeenkomsten wordt tevens verstaan alle opdrachten - waaronder ook alle vervolg- en 
aanvullende opdrachten - die de cliënt of opdrachtgever bij Bruns Strafrechtadvocatuur neerlegt en door haar worden 
geaccepteerd. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door 
Bruns Strafrechtadvocatuur ingeschakelde medewerkers of derden. 
1.3 Toepasselijkheid van door de cliënt of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW. 
1.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de 
inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
1.5 Bruns Strafrechtadvocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. 
  
2. Overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Bruns Strafrechtadvocatuur is 
aanvaard. Bruns Strafrechtadvocatuur is vrij te bepalen welke advocaat een opdracht uitvoert en is gerechtigd de 
opdracht tevens (gedeeltelijk) door derden laten vervullen. Bij het inschakelen van derden door Bruns 
Strafrechtadvocatuur zal Bruns Strafrechtadvocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bruns 
Strafrechtadvocatuur is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.  
2.2 De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen 
Bruns Strafrechtadvocatuur en de cliënt. 
2.3 De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Bruns Strafrechtadvocatuur als de cliënt 
hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de cliënt gehouden de tot dan toe verrichte 
werkzaamheden te vergoeden. 
 
3. Overmacht 
3.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt 
verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Bruns 
Strafrechtadvocatuur zoals bijvoorbeeld staking en/of tekortschieten door leveranciers van wie Bruns 
Strafrechtadvocatuur een en ander betrekt. 
3.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan 
drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een 
schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en 
weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. 
3.3 Indien Bruns Strafrechtadvocatuur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. 
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke overeenkomst. 
 
4. Declaratie  
4.1 Voor de dienstverlening door Bruns Strafrechtadvocatuur is de cliënt honorarium, eventueel vermeerderd met 
verschotten, kantoorkosten en belasting verschuldigd, tenzij anders geldt. Onder verschotten wordt verstaan alle 
additionele kosten die Bruns Strafrechtadvocatuur moet maken voor de uitvoering van haar werkzaamheden, 
bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten.  
4.2 Tenzij anders overeengekomen, zal Bruns Strafrechtadvocatuur het honorarium voor de door haar verrichte 
werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de dan geldende 
uurtarieven. Kantoor houdt zich het recht voor haar uurtarieven jaarlijks aan te passen, onder meer in verband met de 
(maatschappelijke) prijsontwikkeling. 
4.3 Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.  
4.4 Bruns Strafrechtadvocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een 
ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.  
4.5 Bruns Strafrechtadvocatuur is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties 
onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Bruns Strafrechtadvocatuur een opdracht te geven bevestigt 
de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. 
 

	

5. Betalingen  
5.1. De cliënt dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van Bruns 
Strafrechtadvocatuur, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Alleen betaling op basis van de gegevens zoals 
weergegeven op de factuur van Bruns Strafrechtadvocatuur leidt tot kwijting van de cliënt. 
5.2 Betaling van declaraties van Bruns Strafrechtadvocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  
5.3 Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert de cliënt in verzuim. Bruns Strafrechtadvocatuur 
maakt vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. 
5.4 Indien Bruns Strafrechtadvocatuur invorderingsmaatregelen dient te treffen tegen een cliënt die in verzuim is, komen 
alle op de invordering vallende kosten – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk – ten laste van de cliënt. Kantoor heeft 
recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een 
minimumbedrag van € 40,00 zal gelden.  
 
6. Aansprakelijkheid  
6.1 De aansprakelijkheid van Bruns Strafrechtadvocatuur is te allen tijde beperkt tot een bedrag waarop de 
aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Dit geldt tevens voor het geval het Bruns 
Strafrechtadvocatuur aansprakelijk is voor fouten van door Bruns Strafrechtadvocatuur ingeschakelde derden of voor het 
niet deugdelijk functioneren van door Bruns Strafrechtadvocatuur bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte 
apparatuur, software, programma’s, gegevensbestanden, registers of andere zaken.  
6.2 In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is vorenbedoelde aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag van het door de cliënt terzake van de opdracht aan Bruns Strafrechtadvocatuur verschuldigde 
danwel betaalde honorarium. 
6.3 Bruns Strafrechtadvocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend 
wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade. 
6.4. De cliënt is gehouden Bruns Strafrechtadvocatuur te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden die 
verband houden met de door Bruns Strafrechtadvocatuur uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de cliënt. 
6.5 Elke aanspraak die een cliënt meent te hebben op Bruns Strafrechtadvocatuur vervalt door het enkele verloop van 
12 maanden na het moment dat de cliënt bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) 
vorderingsrechten. 
 
7. Klachten- en geschillenregeling 
7.1 Bruns Strafrechtadvocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. 
7.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze 
dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie 
Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, 
tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wenst tot de gewone rechter. 
Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt 
het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van 
toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.  
7.3 Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht 
kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Bruns 
Strafrechtadvocatuur. De Kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de 
cliënt wordt aangegaan. Indien de klacht volgens de kantoorklachtenregeling niet of niet naar tevredenheid is opgelost, 
dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. 
7.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Bruns Strafrechtadvocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid 
van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. 
 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
8.1 Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Bruns Strafrechtadvocatuur en de cliënt is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Mocht er een geschil ontstaan tussen Bruns Strafrechtadvocatuur en de cliënt waar partijen onderling niet uitkomen, 
dan dient het geschil uitsluitend te worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht. 


