Algemene voorwaarden van Compri Advocaten, gevestigd te Nijmegen
Toepasselijkheid:
De hieronder opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en opdrachten van
de maatschap Compri Advocaten, haar vennoten en al degenen die, al dan niet krachtens
arbeidsovereenkomst voor Compri Advocaten en/of haar vennoten werkzaam zijn of waren.
Rechten & plichten:
1. De advocaat is jegens de cliënt gehouden om zich als advocaat in te spannen om de
belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Hij zal daartoe al datgene doen,
wat redelijkerwijs van een advocaat verwacht mag worden.
2. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de cliënt honorarium vermeerderd
met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, dan wel een door de Raad voor
Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage vermeerderd met verschotten en
omzetbelasting. Alleen betalingen door overmaking op een van de ten name van het
kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bankof girorekening, dan wel betaling in contanten, tegen een behoorlijk bewijs van
voldoening, leidt tot bevrijdende betaling.
3. Compri Advocaten is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de
Nederlandse Orde van Advocaten verplicht tot geheimhouding.
4. De advocaat informeert zijn cliënt over alle relevante ontwikkelingen, die zich in de
zaak voordoen. Hij raadpleegt zijn cliënt als dat noodzakelijk is.
5. De cliënt zal zich op eerste verzoek van Compri Advocaten deugdelijk legitimeren.
6. De cliënt is jegens de advocaat gehouden om hem tijdig van alle informatie te
voorzien, die voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is en redelijkerwijs door
de cliënt verschaft kan worden.
Aansprakelijkheid:
7. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Compri Advocaten,
ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de cliënt is dat de
opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van
de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
8. Compri Advocaten zal bij het inschakelen van derden (waaronder procureurs,
buitenlandse advocaten, deurwaarders en deskundigen) zoveel mogelijk van tevoren
overleg plegen met de cliënt. Compri Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of
tekortkomingen van derden.
Declaratie
9. De cliënt, die voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking wil
komen en daarvoor in aanmerking komt, is jegens de advocaat gehouden alle daarvoor
noodzakelijk informatie (waaronder een kopie van het legitimatiebewijs) zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen te verstrekken nadat daar door de advocaat
om verzocht is. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, heeft de advocaat het
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recht de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van het
uurtarief van de advocaat.
10. Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan, kan Compri
Advocaten de werkzaamheden ingevolge de opdracht opschorten nadat cliënt daarvan
schriftelijk op de hoogte is gesteld. Compri Advocaten is niet aansprakelijk voor
schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op
deze grond.
11. Alle door de advocaat bij de cliënt gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten,
eigen bijdragen van gefinancierde rechtsbijstand en andere vergoedingen, zijn terstond
opeisbaar. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de declaratiedatum
is voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De cliënt
is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum, dat de declaratie uiterlijk betaald
had moeten zijn.
12. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de inning
van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld met inachtneming van het rapport Voorwerk II van de
Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.
13. Indien cliënt jegens de advocaat in gebreke is om informatie te verschaffen of
gedeclareerde bedragen te betalen, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te
schorten c.q. de overeenkomst op te zeggen. In geval van gefinancierde rechtsbijstand
is de advocaat gerechtigd om de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken om tot
beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan. Indien daardoor schade
dreigt voor de cliënt, wordt de cliënt hier voor zover mogelijk op gewezen.
Aansprakelijkheid:
14. Indien er ten gevolge van een door de advocaat gemaakte fout schade ontstaat voor de
cliënt, is de advocaat gehouden deze schade aan de cliënt te vergoeden tot € 2.500,- en
daar boven indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De advocaat is verzekerd conform de
richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Nederlands recht van toepassing:
15. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de
Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Compri Advocaten en een
cliënt kennis te nemen.
Archivering:
16. Nadat de overeenkomst van opdracht beëindigd is, wordt het desbetreffende dossier,
met de relevante bescheiden, maximaal vijf jaar bewaard. Daarna heeft Compri
Advocaten het recht het dossier volledig te vernietigen.
Actuele algemene voorwaarden:
17. Compri Advocaten is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar via de
website van Compri Advocaten: www.compriadvocaten.nl
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