
ALGEMENE VOORWAARDEN KOESLAG JACOBS ADVOCATEN N.V. 
 

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere 
overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen de 
naamloze vennootschap Koeslag Jacobs Advocaten N.V. 
(“Koeslag Jacobs Advocaten”) en de Cliënt. De bedingen in deze 
algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van 
Koeslag Jacobs Advocaten, doch mede ten behoeve van haar 
bestuurders en werkzame advocaten, alsmede alle andere 
personen die voor Koeslag Jacobs Advocaten werkzaam zijn of 
ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden waren 
(“beding ten behoeve van derden”). 

 

2.     Uitsluitend Koeslag Jacobs Advocaten geldt tegenover de Cliënt 
als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde 
persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 
7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, 
en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een 
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan 
twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten. 
Niet alleen de opdrachtnemer, maar alle personen die bij de 
uitvoering van enige opdracht door de opdrachtnemer zijn 
betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep 
doen. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van hen als een 
derdenbeding dat zij op elk moment kunnen aanvaarden. 

 

3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een 
opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen 
rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart Koeslag Jacobs Advocaten 
tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband 
houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en / of 
de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.  

 

4. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van 
Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Koeslag 
Jacobs Advocaten verplicht om de identiteit van de Cliënt te 
controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden 
aan de autoriteiten. De Cliënt is zich bewust van deze 
verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming. 

 

5.     Bij de uitvoering van een opdracht mag Koeslag Jacobs 
Advocaten mede één of meer personen betrekken die niet direct 
of indirect aan haar zijn verbonden. Indien de uitvoering van een 
opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan 
Koeslag Jacobs Advocaten verbonden zijn, worden ingeschakeld 
om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te 
verrichten, zal Koeslag Jacobs Advocaten niet aansprakelijk zijn 
voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen. 
Koeslag Jacobs Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit die 
het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie 
van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere 
derde partij.  

 

6. De Cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van Koeslag Jacobs 
Advocaten zekerheid verstrekken voor de nakoming van de 
verplichtingen van de Cliënt jegens Koeslag Jacobs Advocaten. 

 

7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich 
onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt 
begrepen) voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door Koeslag Jacobs 
Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
(Markel Insurance SE, tevens handelend onder de naam Markel, 
Westplein 12-14, 3016 BM te Rotterdam; werelddekking, met 
uitzondering van USA) wordt uitbetaald, vermeerderd met het 
eigen risico dat Koeslag Jacobs Advocaten in verband met die 
verzekering draagt.  

 

8. Indien geen uitkering op de polis volgt, is iedere 
aansprakelijkheid van Koeslag Jacobs Advocaten beperkt tot het 
door haar in rekening gebrachte honorarium in de betreffende 
kwestie, tot een maximum van € 20.000,--. 

 
 

9.     Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van 
een Cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt 
toegebracht, waarvoor Koeslag Jacobs Advocaten aansprakelijk 
is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de 
bedragen, waarop de door Koeslag Jacobs Advocaten afgesloten 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met 
inbegrip van het eigen risico dat Koeslag Jacobs Advocaten in 
verband met die verzekering draagt.  

 

10.   Iedere aan Koeslag Jacobs Advocaten gegeven opdracht houdt de 
bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens 
de Cliënt te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW 
is uitgesloten. 

 

11.   Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Koeslag Jacobs 
Advocaten vervalt, behalve die door Koeslag Jacobs Advocaten 
uitdrukkelijk zijn erkend, door het enkele verloop van een jaar 
nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs 
had behoren te ontdekken. 

 

12. De overeengekomen uurtarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk 
andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van 
het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen 
tussentijds worden aangepast.   

 

13. Koeslag Jacobs Advocaten  is gerechtigd om aan de 
opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Eerst na 
ontvangst van het voorschot zal Koeslag Jacobs Advocaten met 
de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden 
verrekend bij de laatste declaratie van de werkzaamheden waarop 
de betaling van het voorschot betrekking heeft. 

 

14. Declaraties van Koeslag Jacobs Advocaten dienen binnen 
veertien (14) dagen te zijn voldaan, zonder beroep op opschorting 
of verrekening. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is 
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is 
dan de op hem toepasselijke wettelijke (handels)rente 
verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de 
opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, 
welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom. 

 

15. Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de 
eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, 
vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot 
mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al 
wordt bij de betaling door of namens de opdrachtgever anders 
vermeld.  

 

16.  Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke 
en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei 
wijze bij de dienstverlening door of vanwege Koeslag Jacobs 
Advocaten zijn betrokken, hetgeen Cliënt aanvaardt.  

 

17. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de 
Cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

18.  Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele  
aanvullende of vervolgopdrachten.  

 

19.  De rechtsverhouding tussen de Cliënt en Koeslag Jacobs 
Advocaten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen 
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te 
’s-Hertogenbosch, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders 
voorschrijft of partijen schriftelijk anders overeenkomen.  

 

20. Koeslag Jacobs Advocaten hecht grote waarde aan de 
tevredenheid van haar cliënten. Koeslag Jacobs Advocaten 
hanteert een interne klachtenregeling. Deze is te vinden op de 
website www.koeslagjacobs.nl. Indien de afwikkeling van de 
klacht niet tot tevredenheid van de cliënt leidt, is de rechtbank 
Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch bevoegd om van het 
geschil kennis te nemen. 

 
 

Koeslag Jacobs Advocaten is ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 61975427                    
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