
 
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HALL ADVOCATEN ARBEIDSRECHT B.V. 
 
1. Toepasselijkheid 
1.1 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht B.V. (“Van Hall Advocaten Arbeidsrecht”) is een 

rechtspersoon naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen van 
rechtspraktijk, meer in het bijzonder de beoefening van het beroep van advocaat. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende 
(vervolg)opdrachten, die aan Van Hall Advocaten Arbeidsrecht of bij haar werkzame 
personen zijn gegeven.  

 
2. Opdracht 
2.1 Onder uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, worden alle opdrachten 

geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Van Hall Advocaten Arbeidsrecht.  
2.2 Uitgezonderd grove nalatigheid of opzet, vrijwaart opdrachtgever Van Hall Advocaten 

Arbeidsrecht tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten voor rechtsbijstand 
daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor 
de opdrachtgever verricht. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing 
op Van Hall Advocaten Arbeidsrecht, maar ook op alle natuurlijke en rechtspersonen die 
direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, en/of die op enige 
wijze daarvoor aansprakelijk gehouden kunnen worden, waaronder voormalig 
medewerkers en/of aandeelhouders van Van Hall Advocaten Arbeidsrecht, inclusief hun 
rechtsopvolgers. 

 
3. Honorarium en verschotten 
3.1 Voor het uitvoeren van de opdracht is de opdrachtgever aan Van Hall Advocaten 

Arbeidsrecht zowel een honorarium als zogeheten verschotten (externe kosten) 
verschuldigd. 

3.2 In beginsel wordt het verschuldigde honorarium bepaald aan de hand van een in een 
bepaalde zaak bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. 
Een afwijkende honorariumafspraak is mogelijk, doch alleen na een uitdrukkelijke 
schriftelijke bevestiging door Van Hall Advocaten Arbeidsrecht. 

3.3 Afhankelijk van factoren als aard van de opdracht, het financiële belang en de mate van 
spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid, zal in iedere opdracht een uurtarief 
worden afgesproken, dat schriftelijk aan de opdrachtgever wordt bevestigd. Indien geen 
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bevestiging van het geldende uurtarief heeft plaatsgevonden, zal Van Hall Advocaten 
Arbeidsrecht een uurtarief hanteren van € 250,-- (exclusief 21% BTW).  

3.4 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de 
opdracht door Van Hall Advocaten Arbeidsrecht ten behoeve van de opdrachtgevers zijn 
betaald, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels van de Kamer van 
Koophandel.  

 
4.  Betaling 
4.1 Tenzij anders is afgesproken, zal Van Hall Advocaten Arbeidsrecht in beginsel 

maandelijks declareren. 
4.2 De betalingstermijn bedraagt acht dagen. 
4.3 Na afloop van de betalingstermijn is over het declaratiebedrag wettelijke rente 

verschuldigd. 
4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van   € 50,--. 
4.5 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht is gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van 

de betrokken opdrachtgever op te schorten, indien een declaratie niet binnen de 
betalingstermijn wordt voldaan. Van deze mogelijkheid zal Van Hall Advocaten 
Arbeidsrecht alleen gebruik maken, nadat de bewuste opdrachtgever daarvan op de 
hoogte is gesteld. Van Hall Advocaten Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade, 
die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 

 
5. Beroepsaansprakelijkheid 
5.1 Conform de instructies van de Nederlandse Orde van Advocaten, heeft Van Hall 

Advocaten Arbeidsrecht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
5.2 Iedere aansprakelijkheid van Van Hall Advocaten Arbeidsrecht is beperkt tot het bedrag 

als in het kader van genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het 
desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het volgens de polis geldende 
eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van 
genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag dat Van Hall Advocaten Arbeidsrecht in het desbetreffende dossier in de twaalf 
maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond 
aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald, met 
een maximum van € 25.000,--. 
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5.3 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
tekortkomingen van derden. 

5.4 Een vordering op Van Hall Advocaten Arbeidsrecht zal in elk geval vervallen indien niet 
binnen één (1) jaar nadat een schade toebrengend feit is geconstateerd een schriftelijke 
melding daarvan door Van Hall Advocaten Arbeidsrecht is ontvangen. 

 
6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
6.1 Op de rechtsverhouding tussen Van Hall Advocaten Arbeidsrecht en haar 

opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 
6.2 Zonder uitzondering is alleen de bevoegde rechter te Utrecht bevoegd om van enig 

geschil tussen Van Hall Advocaten Arbeidsrecht en een opdrachtgever kennis te nemen.  

7. Nederlands/Engels 

7.1 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In het 
geval van een geschil over de inhoud of betekenis van deze algemene voorwaarden, zal 
de Nederlandse tekst prevaleren. 


