
Algemene Voorwaarden  
 
 
Artikel 1 
Advocatenkantoor Van der Linden is de handelsnaam van de besloten vennootschap O.P. van der 
Linden Advocatenpraktijk B.V.. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door 
deze B.V.; deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan de 
personen, rechtspersonen c.q. het kantoor verstrekken voor het verlenen van juridische bijstand. 
De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. 
 
 
Artikel 2 
Advocatenkantoor Van der Linden heeft de door de Orde van Advocaten voorgeschreven 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, met een polisdekking van € 500.000,- per 
gebeurtenis met een maximum van twee gebeurtenissen per jaar ter zake van de 
beroepsaansprakelijkheid. 
Iedere aansprakelijkheid voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, in verband met de 
uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Advocatenkantoor Van der 
Linden gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen 
risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. 
 
 
Artikel 3 
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of 
zaken worden toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor Van der Linden aansprakelijkheid draagt, zal 
die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door ons gesloten algemene 
aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals 
vermeld in de polis van die verzekering. 
 
 
Artikel 4 
Iedere aanspraak jegens Advocatenkantoor Van der Linden vervalt door verloop van twee jaar na de 
dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de 
feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 
 
 
Artikel 5 
Indien Advocatenkantoor Van der Linden bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is 
Advocatenkantoor Van der Linden bevoegd door die derden gehanteerde 
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden.  
 
 
Artikel 6 
Advocatenkantoor Van der Linden behoudt zich het recht voor de overeengekomen uurtarieven 
jaarlijks aan te passen aan de inflatie en andere marktomstandigheden. 
 
 
Artikel 7 
De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van der Linden en haar cliënten is onderworpen aan 
het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse 
rechter.  
 
 
Bovenstaande voorwaarden zijn door mij ontvangen op 

 

Datum  

Naam Handtekening 


