
Algemene voorwaarden CKV Advocaten B.V.  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, daaronder 
begrepen eventuele aanvullende- en vervolgopdrachten, die wordt verstrekt aan CKV 
Advocaten B.V. (‘CKV’) of de daarvoor werkzame personen.  

2. De werkzaamheden van CKV worden verricht krachtens een overeenkomst van 
opdracht.  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard 
door CKV, 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, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

3. Opdrachten worden uitsluitend door CKV uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. 
Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het 
algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is 
gegeven, geen enkel recht ontlenen. 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal cliënt voorafgaand aan de 
werkzaamheden van CKV een honorarium verschuldigd zijn, vermeerderd met 
kantoorkosten en omzetbelasting. Betaling dient in beginsel te geschieden binnen  
14 dagen. Cliënt is niet gerechtigd het aan CKV verschuldigde bedrag te verrekenen 
met tegenvorderingen.  Zodra cliënt in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van 
een declaratie, is cliënt de in verhouding geldende wettelijke rente en 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel Buitengerechtelijke 
Incassokosten.  

5. CKV behoudt zich het recht voor derdengelden niet uit te betalen aan andere personen 
dan de cliënt en/of de wederpartij van cliënt. Onder derdengelden wordt verstaan 
gelden die CKV uit hoofde van een overeenkomst ten behoeve van de cliënt en/of 
wederpartij onder zich heeft en op de bankrekening van Stichting Beheer 
Derdengelden CKV heeft ontvangen. CKV behoudt zich het recht voor de betaling van 
derdengelden op te schorten, indien cliënt en wederpartij twisten over de vraag wie 
aanspraak op de derdengelden kan maken, tenzij CKV ingevolge een vonnis dat 
uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, gehouden is tot betaling van de derdengelden 
over te gaan. De vordering tot betaling van de derdengelden op CKV dan wel op de 
desbetreffende Stichting Beheer Derdengelden CKV kan niet worden overgedragen of 
verpand.   

6. Indien zich voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een 
opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door CKV gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen 
risico dat CKV onder die verzekering draagt. De aansprakelijkheidsbeperking geldt 



eveneens voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en daaruit schade 
mocht voortvloeien. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid 
beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,- of indien het door CKV in rekening 
gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,-.  

7. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten 
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, 
houden alle aan CKV gegeven opdrachten de bevoegdheid van CKV in om dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen 
aansprakelijkheid van CKV voor tekortkomingen van deze ingeschakelde 
hulppersonen is uitgesloten.   

8. Niet alleen CKV, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van 
een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. 
Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers/stagiaires van CKV met 
inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden 
gehouden nadat zij niet langer meer werkzaam zijn voor CKV. 

9. Op alle opdrachten is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele klachten dienen via 
de interne kantoorklachtenregeling van CKV te worden voorgelegd. Indien dat niet 
leidt tot een oplossing, dient de klacht aan de Geschillencommissie Advocatuur te 
worden voorgelegd (www.geschillencommissie.nl).  

Zwolle, 29 december 2014


