
Algemene Voorwaarden DHE Jurist 

 

1. DHE Jurist is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 66416779 als rechtskundig adviesbureau. DHE Jurist heeft ten doel het 
uitoefenen van de rechtspraktijk door juristen. 
 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op degenen die door DHE Jurist 
zijn ingeschakeld en zijn betrokken bij de uitvoering van aan DHE Jurist verstrekte 
opdrachten. 
 

3. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van 
toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en DHE 
Jurist worden gesloten. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing 
op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde 
opdrachtgever ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst van 
opdracht is gesloten en/of indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van 
de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan opdrachtgever zijn overgelegd. 
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

4. Alle opdrachten worden uitsluitend door DHE Jurist uitgevoerd en aanvaard door of 
namens DHE Jurist. Alle werkzaamheden worden, met uitsluiting van artikel 404 en 
407 lid 2 BW Boek 7 BW, verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met 
DHE Jurist.  
 

5. Opdrachtgever zal aan DHE Jurist alle informatie verstrekken die van belang kan 
zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle 
informatie die DHE Jurist van opdrachtgever verlangt (een en ander indien en voor 
zover opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken). DHE Jurist zal 
bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht de zorg van een goed 
opdrachtnemer in acht nemen. 
 

6. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de werkzaamheden of resultaten van en 
door DHE Jurist, noch direct of indirect. De uitvoering van de opdracht geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt.  
 

7. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart DHE Jurist van alle aanspraken door de derde die 
voortvloeien uit werkzaamheden/verrichtte werkzaamheden voor de 
opdrachtgever, alsmede verband houdend met deze aansprakelijkstelling en de 
daarmee verband houdende kosten. Deze kosten komen voor rekening van de 
opdrachtgever. 
 

8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de werkzaamheden op basis 
van het van toepassing zijnde uurtarief vermenigvuldigd met de aan de zaak 
bestede tijd verschuldigd zijn door de opdrachtgever. De door DHE Jurist 
gehanteerde uurtarieven zijn exclusief overige ten behoeve van de opdracht 
gemaakte of te maken kosten, waaronder, doch niet uitsluitend strekkende tot reis-
en verblijfskosten, griffierechten, algemene kantoorkosten.  
 

 



9. DHE jurist declareert haar werkzaamheden na afloop van iedere maand, door 
toezending van een declaratie in pdf-format naar een door de opdrachtgever 
opgegeven e-mailadres  en/of postadres. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te 
rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij het uitblijven van tijdige betaling 
binnen 14 dagen is DHE Jurist gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de 
wettelijke rente in rekening te brengen. 
 

10. DHE Jurist kan te allen tijde verlangen dat een voorschot wordt betaald voor haar 
werkzaamheden.  
 

11. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van DHE Jurist dienen, op 
straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode 
van 6 maanden na de gebeurtenis schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever 
bij DHE Jurist te worden ingediend. 
 

12. De aansprakelijkheid van DHE Jurist is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door 
DHE Jurist afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Mocht, om welke reden dan ook de verzekering niet tot uitkering overgaan zal de 
aansprakelijkheid van DHE Jurist voor directe schade van opdrachtgever in geen 
geval meer bedragen dan het gedeclareerde en door opdrachtgever reeds betaalde 
honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht, een en ander met een 
maximum van € 5.000,–. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.  
 

13. Een vordering vervalt in ieder geval, indien DHE Jurist niet binnen een periode van 
twaalf maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die 
aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in 
kennis is gesteld door de opdrachtgever/cliënt of derden. 
 

14. DHE Jurist is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang 
opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van DHE Jurist en zoals neergelegd 
in deze algemene voorwaarden niet nakomt. 
 

15. Onder alle omstandigheden wordt aansprakelijkheid voor indirecte schade of 
gevolgschade uitgesloten. 
 

16. Zowel de opdrachtgever/cliënt als DHE Jurist kan de overeenkomst, desgewenst 
met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging. 
De opdrachtgever of cliënt is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen 
voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.  
 

17. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen DHE Jurist en 
opdrachtgever digitaal met elkaar communiceren. DHE Jurist staat niet in voor een 
tijdige en correcte ontvangst van de door DHE Jurist verzonden berichten, ongeacht 
de wijze van verzending. Bij digitale communicatie met behulp van elektronische 
middelen, zoals e-mail is DHE Jurist niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.  
 

18. DHE Jurist bewaart een dossier tenminste tot 7 jaar na de dag van verzending van 
de laatste declaratie in het betreffende dossier. Tenzij de opdrachtgever 
uitdrukkelijk heeft verzocht om toezending van originele stukken uit het dossier, 
behoudt DHE Jurist zich het recht voor het dossier zonder nadere aankondiging te 
vernietigen na afloop van de hier bedoelde bewaartermijn.  
 



19. Op de  rechtsverhouding tussen opdrachtgever en DHE Jurist is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie 
met bemiddeling worden opgelost. Mocht dat niet tot een oplossing leiden dan 
wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 
 

20. Op grond van de wet Identificatie bij Dienstverlening is DHE Jurist verplicht haar 
opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient de bescheiden als een 
kopie recent uittreksel uit het Handelsregister van de kamer van Koophandel te 
verstrekken alsmede een identificatiebewijs. Bij het uitblijven van de verstrekking 
van voornoemde documenten is DHE Jurist gerechtigd de uitvoering van de 
opdracht op te schorten c.q. te beëindigen. 
 

21. De algemene voorwaarden van DHE Jurist zijn op alle door DHE Jurist aanvaarde 
opdrachten, waaronder eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van 
toepassing. DHE Jurist is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen 
dan wel aan te vullen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, ontvangt de 
opdrachtgever daarvan direct schriftelijk bericht onder toezending van de 
gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze dan van toepassing zijn. 
 

 

 

 


