
Algemene Voorwaarden Van Harmelen Beijneveld Van Houten 

 

1. Van Harmelen Beijneveld Van Houten is een maatschap die zich ten doel stelt om de 

praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen. De partners van Van Harmelen 

Beijneveld Van Houten zijn besloten vennootschappen. Op verzoek wordt een lijst van 

partners ter beschikking gesteld. 

 

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, 

daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die 

aan Van Harmelen Beijneveld Van Houten, de partners of aan personen die in 

dienstbetrekking werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als 

gevolg daarvan of in verband daarmee. De algemene voorwaarden worden tevens 

bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering 

van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 

 

Aanvaarding door of namens Van Harmelen Beijneveld Van Houten van een aanbod van 

een cliënt waarin wordt verwezen naar door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden 

geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden. 

 

3. Van Harmelen Beijneveld Van Houten is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij 

de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden 

redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Van Harmelen Beijneveld Van Houten staat 

niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.  

 

4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Van Harmelen Beijneveld Van Houten als 

uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 

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

artikelen 7:404 (geeft voor het laatstgenoemde geval een regeling) en 7:407 lid 2 (vestigt 

een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een 

opdracht is gegeven) van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten. 

 

5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis 

voordoet, die tot aansprakelijkheid van Van Harmelen Beijneveld Van Houten leidt, zal 

die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag of de bedragen waarop de door Van 

Harmelen Beijneveld Van Houten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Van Harmelen Beijneveld Van 

Houten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de 

vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Van Harmelen Beijneveld Van Houten is 

daarnaast niet aansprakelijk voor gevolgschade.  

 

6. Het staat Van Harmelen Beijneveld Van Houten vrij verleende opdrachten onder haar 

verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van 

Van Harmelen Beijneveld Van Houten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met 

inschakeling van derden.  

 

7. Van Harmelen Beijneveld Van Houten zal bij het inschakelen van een derde de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van procureurs- en 

deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de 

opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Van 



Harmelen Beijneveld Van Houten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 

derden. 

 

8. De werkzaamheden worden eens in de twee maanden aan de cliënt in rekening gebracht. 

De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Verrekening of opschorting door de 

cliënt is uitgesloten. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te 

verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen 

voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.  

 

9. Op de rechtsverhouding tussen Van Harmelen Beijneveld Van Houten en haar cliënten is 

Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de 

bevoegde Rechter in Rotterdam. Niettemin heeft Van Harmelen Beijneveld Van Houten 

het recht om geschillen voor te leggen aan de Rechter die zonder bovenstaande 

forumkeuze bevoegd zou zijn.  

 

10. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. De 

Nederlandse tekst is bij enig geschil van inhoud of strekking bindend.  

 

11. De algemene voorwaarden zijn op 8 februari 2006 bij de griffie van de Rechtbank 

Rotterdam gedeponeerd onder nummer 15/2006 en zijn tevens te raadplegen via 

www.vhenb.nl.  


