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ALGEMENE VOORWAARDEN JUKEMA VAN KEEKEN 

 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

I. Jukema Van Keeken: Partners in familierecht + erfrecht is de naam van het 

samenwerkingsverband tussen de praktijkvennootschap van mr. A.J.G. Jukema,  

Iugi Filius B.V. (KvK-nr.: 53531051) en de natuurlijke persoon mr. H.S. van Keeken 

(KvK-nr.: 68048831) die ieder afzonderlijk en voor eigen rekening en risico de praktijk 

uitoefenen. In het navolgende zal dit samenwerkingsverband worden aangeduid met: 

‘’Jukema Van Keeken’’. 

 In het hiernavolgende zullen de praktijkvennootschap van mr. A.J.G. Jukema,  

Iugi Filius B.V. en de natuurlijke persoon mr. H.S. van Keeken worden aangeduid met: ‘’de 

deelnemers’’ dan wel met: ‘’de individuele deelnemer’’. 

 

II. Jukema Van Keeken stellen zich als doel de praktijk van (proces)advocaat, mediator en 

Collaborative Lawyer uit te oefenen. 

 

III Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 maart 2017 op alle opdrachten, daaronder 

begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan de deelnemers 

van Jukema Van Keeken. 

 

IV. De algemene voorwaarden worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de 

opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel digitaal toegezonden. Indien dit in redelijkheid niet 

mogelijk is worden de algemene voorwaarden per gewone post aan opdrachtgever 

toegezonden.   

 

DE OPDRACHT  

V. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele 

deelnemer aan wie de opdracht is gegeven. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 

7:407 lid 2 van het Burgerlijk wetboek (BW) wordt uitgesloten. De uitvoering van de opdracht 

geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.  

 

VI. De verhouding tussen de individuele deelnemer en de opdrachtgever is mede gebaseerd 

op wederzijds vertrouwen. Indien een van beiden het vertrouwen in de ander heeft verloren, 

dient de opdracht met directe ingang te worden beëindigd.  

 

VII. De opdrachtgever heeft bovendien te allen tijde het recht de opdracht te beëindigen. De 

individuele deelnemer zal zijn medewerking daaraan steeds verlenen. Wel behoudt deze 

zich het recht voor het dossier/de dossiers eerst af te geven aan de opdrachtgever dan wel 

aan de opvolgend advocaat nadat alle declaraties zijn voldaan.               

VIII.  De overeenkomst van opdracht levert voor de individuele deelnemer een inspannings-

verplichting op en is geen resultaatsverplichting. 
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WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

IX.  Indien in het kader van de aan de individuele deelnemer gegeven opdracht werkzaamheden 

door derden moeten worden verricht, zullen deze werkzaamheden uitsluitend in opdracht 

van de opdrachtgever op basis van een tussen deze en de derden te sluiten overeenkomst 

worden uitgevoerd. De individuele deelnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen dan 

wel onrechtmatig handelen dan wel nalaten door deze derden. 

 

TARIEF EN BETALING 

X.  Het honorarium voor de door de deelnemers verrichte werkzaamheden wordt berekend op 

basis van het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. 

 De individuele deelnemer behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief 

jaarlijks per 1 januari aan te passen.  

 

XI. Het honorarium eventueel vermeerderd met kantoorkosten en vermeerderd met btw, 

gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden, naar verschotten, zoals 

griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten en reiskosten, eveneens vermeerderd 

met btw, indien deze over de betreffend verschotten is verschuldigd, worden in beginsel 

maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.  

 

XII. Verder behouden de deelnemers zich het recht voor het tarief te verhogen met een 

percentage van maximaal 25 van het overeengekomen uurtarief als grote spoed bij de 

behandeling nodig is. 

 

XIII. De deelnemers behouden zich ook het recht voor om opdrachten te aanvaarden dan wel 

voort te zetten op voorschotbasis. Dat houdt in dat de opdracht of delen daarvan alleen 

worden uitgevoerd als door de opdrachtgever een in redelijkheid te bepalen bedrag aan 

honorarium voor in de toekomst te verrichten werkzaamheden en verschotten is voldaan.  

 

XIV. De deelnemers nemen in beginsel geen opdrachten aan op basis van gefinancierde 

rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, https://www.rvr.org/, kan 

de opdrachtgever nagaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. 

Indien een opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal slechts 

aan de individuele deelnemer opdracht kunnen worden gegeven indien de opdrachtgever 

schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig, gelijktijdig afstand doet van het recht op 

gefinancierde rechtsbijstand.  

 

XV.  Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van veertien dagen, 

op de manier zoals op de declaratie is aangegeven, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk 

een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen deze termijn 

uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke vertragingsrente en 

buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd. Deze incassokosten worden berekend 

op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende 

Besluit (BIK).  

https://www.rvr.org/
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 De individuele deelnemer is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te 

schorten dan wel te beëindigen. De individuele deelnemer is niet aansprakelijk voor de 

schade die als gevolg daarvan ontstaat. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

XVI.  Iedere individuele deelnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van advocaten. De 

aansprakelijkheid van de individuele deelnemer is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in 

het betreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaan-

sprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen 

risico volgens de betreffende polis.  

 

XVII.  Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen enkel bedrag uitkeert, is 

iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door de individuele deelnemer in het 

voorafgaande kalenderjaar bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium 

exclusief omzetbelasting, tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de 

aansprakelijkheidsverzekering van de individuele deelnemer.   

 

XVIII.  Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en 

gemotiveerd binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs 

bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn vordering heeft 

ingediend bij de individuele deelnemer.  

 

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN 

XIX. De deelnemers zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Aangenomen 

wordt dat de gewijzigde voorwaarden zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 

veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem perst post dan wel digitaal zijn 

toegezonden, tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

 

OVERIGE 

XX. Tenzij uit de wet, rechtspraak of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van 

Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele documenten na einde van de opdracht 

aan de opdrachtgever worden verstrekt dan wel worden teruggegeven.  

Een afschrift van de originele documenten wordt samen met de overige inhoud van het 

dossier gedurende vijf jaar bewaard. Daarna heeft de individuele deelnemer het recht het 

dossier zonder verdere kennisgeving te vernietigen. 

 

 De deelnemers bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan 
wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 
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TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

XXI. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt 

beheerst door Nederlands recht.  

 

XXII. Geschillen tussen de opdrachtgever en de individuele deelnemer zullen uitsluitend worden 

voorgelegd aan de Nederlandse rechter.  

 

 

Augustus 2018 

 

Den Haag 

Bergschenhoek  

 


