
 
Algemene voorwaarden  

1. VC Advocatuur is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd 
te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 87202042. Iedere opdracht aan VC Advocatuur wordt uitgevoerd door de heer 
mr. J.F.H. Teunissen, advocaat.  

2. VC Advocatuur voert iedere opdracht uit onder toepassing van deze algemene 
voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever (de 
cliënt) wordt hierbij uitgesloten. 

3. VC Advocatuur is op grond van (toezichts)wet- en regelgeving en gedragsregels, 
verplicht om de identiteit van haar cliënten vast te stellen en de opgegeven identiteit 
te verifiëren. VC Advocatuur aanvaardt de opdracht van de cliënt onder de ontbindende 
voorwaarde dat de identiteit van cliënt kan worden vastgesteld en geverifieerd. VC 
Advocatuur kan verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden en of melding te 
maken van een onjuiste informatieweergave in het UBO-register. Door de opdracht aan 
VC Advocatuur te verlenen, stemt de cliënt hiermee in.  

4. VC Advocatuur zal de kosten van zijn werkzaamheden op basis van nacalculatie in 
rekening brengen conform de geldende uurtarieven, te vermeerderen met btw, 
eventuele reiskosten en kosten die VC Advocatuur in het kader van de uitvoering van de 
opdracht heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld griffierecht, vertaal- en 
deurwaarderskosten. De cliënt ontvangt kort na het einde van iedere maand een 
declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen steeds 
binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum voldaan te zijn door overmaking van 
het verschuldigde factuurbedrag op de opgegeven bankrekening, onder vermelding van 
het factuurnummer. Deze termijn is een fatale termijn. 

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 is VC Advocatuur gerechtigd om aan de cliënt 
een voorschot voor de opgedragen werkzaamheden in rekening te brengen. Een 
voorschotdeclaratie dient binnen zeven kalenderdagen te zijn voldaan. Zolang deze niet 
is voldaan, is VC Advocatuur gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten of de 
overeenkomst van opdracht per direct zonder schadeplichtigheid op te zeggen. 

6. Vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de factuur, 
is deze aan VC Advocatuur tevens een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd.  

7. Indien VC Advocatuur tegen een cliënt die in verzuim is over gaat tot 
buitengerechtelijke incassomaatregelen, komen de kosten hiervan geheel voor rekening 
van de cliënt.  

8. De cliënt is nooit gerechtigd tot opschorting van een betalingsverplichting aan VC 
Advocatuur.  

9. VC Advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”) voor de persoonsgegevens die hij ontvangt van de cliënt 
in het kader van de opdracht. Hij zal deze persoonsgegevens slechts verwerken in het 
kader van de opdracht en zo nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De 
cliënt staat ervoor in dat de AVG en overige wetgeving op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens niet worden geschonden door de verstrekking van de 
persoonsgegevens aan VC Advocatuur. De cliënt zal VC Advocatuur direct op de hoogte 
stellen, wanneer persoonsgegevens niet meer juist zijn en gewijzigd moeten worden. De 
cliënt vrijwaart VC Advocatuur van alle schade, waaronder aan hem opgelegde boetes 
door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer 
verplichtingen van de cliënt uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het 
gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

10. De heer mr. J.F.H. Teunissen is overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse 
Orde van Advocaten voor het risico van beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Indien bij 
de uitvoering van een opdracht zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid 
leidt of in verband met de opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, 
zal de aansprakelijkheid van VC Advocatuur en mr. J.F.H. Teunissen beperkt zijn tot het 
bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft. Iedere 
vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van een half jaar na de dag 



 
volgend op die waarop de cliënt met de schade en met VC Advocatuur als de daarvoor 
aansprakelijke partij bekend is geworden. 

11. VC Advocatuur heeft een klachtenregeling waarop de cliënt een beroep kan doen. De 
klachtenregeling staat op de website www.VCAdvocatuur.nl en voldoet aan de eisen die 
artikel 6.28 lid 2 van de Verordening op de advocatuur stelt.  

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten de cliënt, ook indien naar de toepasselijkheid daarvan niet 
andermaal wordt verwezen.  

http://www.vcadvocatuur.nl/

