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1. Eenmanszaak 
1.1 Kouvarnta Advocatuur is een eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer 72781955. 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of na-
mens Kouvarnta Advocatuur en op alle rechtsverhoudingen van Kouvarnta Advocatuur met derden. Deze algemene 
voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op aanvullende of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van 
voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2.2 In geval van wijziging van deze voorwaarden door Kouvarnta Advocatuur gelden de gewijzigde voorwaarden 
vanaf de dag van publicatie op www.advocatenkantoorkouvarnta.nl voor alle nieuwe opdrachten. 
 
3. Opdracht 
3.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Kouvarnta Advocatuur is een overeenkomst van opdracht. De toe-
passelijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
3.2 De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de 
opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. 
 
3.3 Kouvarnta Advocatuur 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. Kouvarnta Advocatuur 
staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 
 
3.4 Zowel opdrachtgever als Kouvarnta Advocatuur kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, 
beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. Opdrachtgever is bij opzegging gehouden het honorarium, ver-
meerderd met de eventueel gemaakte kosten van ingeschakelde derden, te voldoen voor de tot het moment van 
beëindiging uitgevoerde werkzaamheden, dan wel in geval van een fixed fee voor de afgesproken som. 
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4. Inschakelen derden 
4.1 Kouvarnta Advocatuur is bevoegd bij het uitvoeren van de opdracht(en) derden in te schakelen en door deze 
derden gebruikte aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden. Indien redelijkerwijs moge-
lijk gebeurt de keuze in overleg met opdrachtgever, met dien verstande dat inschakeling van koeriers, deurwaarders 
en procesadvocaten in beginsel zonder overleg plaatsvindt. 
 
4.2 Kouvarnta Advocatuur is niet aansprakelijk voor enige (schade die ontstaat als gevolg van enige) tekortkoming of 
fout van de ingeschakelde derden. 
 
5. Honorarium en betaling 
5.1 De in rekening te brengen tarieven worden per 1 januari aangepast. 
 
5.2 Kouvarnta Advocatuur is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden in rekening te brengen en 
betaling daarvan te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang wordt gemaakt. De op-
drachtgever aanvaardt dat in een dergelijk geval Kouvarnta Advocatuur met de uitvoering van de opdracht zal kun-
nen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen. Het voorschot wordt voor zover mogelijk 
verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. 
 
5.3 In het geval Kouvarnta Advocatuur op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkzaamheden verricht en aan 
opdrachtgever een toevoeging is verleend die naderhand door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken, zal 
Kouvarnta Advocatuur de door haar verrichte werkzaamheden alsnog op basis van het door haar gehanteerde uurta-
rief declareren. 
 
5.4 Declaraties van Kouvarnta Advocatuur dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan op-
drachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitenge-
rechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de 
wettelijke rente aan Kouvarnta Advocatuur te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 
15% van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,- per geval, met dien ver-
stande dat Kouvarnta Advocatuur gerechtigd is betaling door de opdrachtgever van de werkelijke gemaakte incasso 
of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%. 
 
5.5 Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onder handen zaak betrekking hebben, heeft 
Kouvarnta Advocatuur het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplich-
ting van opdrachtgever de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. 
 
5.6 Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van opdrachtgever is Kouvarnta Advocatuur gerechtigd alle van der-
den, voor of van de opdrachtgever op de stichting derdengelden ontvangen gelden te verrekenen met of aan te 
(doen) wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan Kouvarnta Advocatuur verschuldigd is. 
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6. Aansprakelijkheid en verval 
6.1 De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kouvarnta Advocatuur loopt bij AON. De aansprakelijkheid van 
Kouvarnta Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Kouvarnta Advocatuur. 
 
6.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden onder voornoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid van  
Kouvarnta Advocatuur beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat 
Kouvarnta Advocatuur in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan 
opdrachtgever heeft gefactureerd en door opdrachtgever is betaald, tot een maximum van € 2.500,-. 
 
6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, kan de opdrachtgever geen beroep meer 
doen op een tekortkoming in een prestatie van Kouvarnta Advocatuur indien hij niet heeft geprotesteerd binnen 60 
dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Het recht op schadevergoe-
ding van opdrachtgever vervalt in ieder geval na verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade 
(in)direct voortvloeit. 
 
6.4 Opdrachtgever vrijwaart Kouvarnta Advocatuur voor alle aanspraken van derden op Kouvarnta Advocatuur, de 
redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen 
met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid 
of opzet aan de zijde van Kouvarnta Advocatuur. 
 
6.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van Kouvarnta Advocatuur en al degenen die 
voor haar werkzaam zijn. 
 
6.6 De in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, vervaltermijnen en vrijwarin-
gen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van opdrachtgever jegens Kouvarnta Advocatuur, in zo-
verre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Kouvarnta Advocatuur. 
 
7. Vernietiging dossiers 
7.1 Gedurende zeven jaar na het afsluiten van een zaak wordt het desbetreffende dossier in het archief van Kou-
varnta Advocatuur bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. 
 
8. Geschillen 
8.1 Op elke overeenkomst met Kouvarnta Advocatuur is de interne klachtenregeling van Kouvarnta Advocatuur en 
vervolgens de Klachten- en Geschillenregeling van toepassing. Indien Kouvarnta Advocatuur er niet in slaagt de 
eventuele klachten over haar dienstverlening met opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdracht-
gever de klachten voorleggen aan de Geschillencommissie. Klachten van niet-financiële aard kunnen worden inge-
diend bij de plaatselijke orde van advocaten te Noord-Holland. 
 
9. Geldigheid 
In geval enige bepaling van de algemene voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht 
zijn, ten gevolge van een wettelijk voorschrift, een rechtelijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of 
maatregel van enige plaatselijke regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsor-
ganisatie, dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de 
algemene voorwaarden. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden 
bedoelt in de vorige zin, doch wel geldig mocht zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, 
dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strek-
king waarmede of waarin zij wel geldig is.  
 
 
Amsterdam, september 2019 
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