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Algemene voorwaarden Van Knippenberg Advocatuur 
 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Knippenberg 
Advocatuur (“Van Knippenberg”) en opdrachtgevers (“cliënten”). De voorwaarden zijn 
tevens van toepassing op de aan een dergelijke overeenkomst voorafgaande en daaruit 
voortvloeiende rechtsverhouding en aanvullende - en vervolgopdrachten. 

 
2. Van Knippenberg’s aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het 

betreffende geval wordt uitgekeerd door Van Knippenberg’s beroepsaansprakelijkheids-
verzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag 
van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke 
reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het 
voor de betreffende opdracht betaalde honorarium, met een maximum van 
EUR 50.000. Vindt geen uitkering plaats onder de bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 10.000. 

 
3. Van Knippenberg kan voor de uitvoering van de overeenkomst medewerkers en/ of 

derden inschakelen dan wel met derden samenwerken. Aan medewerkers en derden 
komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe, ook nadat hun rechtsverhouding tot 
Van Knippenberg is geëindigd. De cliënt machtigt Van Knippenberg algemene 
voorwaarden van derden te aanvaarden. Van Knippenberg is in geen geval 
aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden. De cliënt vrijwaart 
Van Knippenberg van aanspraken van ingeschakelde derden in verband met 
vorderingen van de cliënt jegens die derden.  

 
4. De cliënt dient Van Knippenberg’s declaraties binnen dertig dagen te voldoen, bij 

gebreke waarvan hij van rechtswege in verzuim is. 
 
5. Van Knippenberg heeft het recht de overeenkomst met de cliënt alsmede de 

rechtsverhouding met de cliënt op basis van eerdere overeenkomsten in te brengen in 
dan wel over te dragen aan een derde, in het bijzonder bij een wijziging van de 
rechtsvorm waarin Van Knippenberg de praktijk uitoefent en/ of bij een overdracht van 
die praktijk. De cliënt geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.  

 
6. Van Knippenberg kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging 

maken de gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met de cliënt, tenzij 
deze binnen drie maanden na het bekend worden met die wijziging de overeenkomst 
met Van Knippenberg beëindigt.  

 
7. Communicatie per e-mail geschiedt immer voor risico van de cliënt. De cliënt wordt 

geacht zich bewust te zijn van de aan communicatie per e-mail verbonden risico’s.  
 

8. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Van Knippenberg wordt beheerst door 
Nederlands recht. Uitsluitend de rechter in het arrondissement Almelo is bevoegd 
kennis te nemen van alle geschillen betreffende die rechtsverhouding.  

 
9. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst 

bindend. 
 
Gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Almelo op 22 september 2006 onder nummer 
51/2006 


