
 

  

ARTIKEL 1: DEFINITIES  
1.1  Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van L aghmouchi Law B.V. 
1.2  Laghmouchi Law B.V. (‘LL ’)  is  een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een advocatenpraktijk uitoefent. Op verzoek 

wordt een l ijst  toegezonden van personen die (door middel van hun houdstermaatschappij ) aandelen in L L houden.  
1.3  Consument: een natuurl ijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs -  of beroepsactiviteit  val len.  
1.4  Opdracht(en) of Overeenkomst(en): iedere opdracht die door een O pdrachtgever wordt verleend aan LL, daaronder begrepen iedere 

vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.  
1.5  Opdrachtgever(s):  de natuurli jke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer een Opdracht en/ of de Opdrachten heeft ve r leend.  
1.6  Opdrachtnemer: Laghmouchi Law B.V. (geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86861026,  

kantoorhoudende en gevestigd te Utrecht (3531 WR),  aan de Niasstraat 1).  
1.7  Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden maak t het geen verschil  of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in 

het meervoud zi jn gesteld dan wel in een bepaalde samenstell ing worden gebruikt.  
 
ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED 
2.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een Opdracht die door de Opdrachtgever wordt of is verleend aan de Opdrachtnemer 

en op iedere uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.  
2.2  Deze Algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij  Opdrachtnemer werkzaam is (a ls  (freelance) partner of in 

dienstverband), ieder die door de Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de Opdrachtnemer 
aansprakelijk is  of kan zijn.  

2.3  De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk  uitgesloten.  
2.4  Een bepaling in deze Algemene voorwaarden is  ten aanzien van de opdrachtgever die een Consument is  van toepassing voorzover d eze niet 

in str ijd is met het dwingend consumentenrecht.  
2.5  Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene voorwaarden zijn v oor 

Opdrachtnemer al leen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk  schri ftel ijk zijn aanvaard.  
 

ARTIKEL 3: DE OPDRACHT, DE OFFERTE,  EN ORIENTERENDE COMMUNICATIE OF INTAKE GESPREKKEN  
3.1  Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of st i lzwijgende bedoel ing van de  

Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal  worden uitgevoerd.  De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 
lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk  uitgesloten.   

3.2  Opdrachtnemer is  vr ij  om te bepalen welke van haar partners ( inclusief derden) of personeelsleden bij de uitvoering van de Opdracht 
worden betrokken en/ of ingeschakeld.  Deze personen zullen zorgvuldig door L L worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met  
opdrachtgever.  

3.3  Uitsluitend de in de laatste offerte of opdrachtbevestiging aangegeven omschrijving van de Opdracht of Overeenkomst is  binden d.  
3.4  Oriënterende communicatie aangaande een potentië le Opdracht is  vr ijbl ijvend en verplicht de Opdrachtgever tot niets,  voor zover de 

oriënterende communicatie niet  meer dan een uur bedraagt. Indien de or iënterende communicatie meer dan een half  uur blijkt  te  vergen, 
dan zal  deze als  Opdracht worden aangemerkt, en kan Opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever op basis van 
haar uurtarief.  Ook indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete jur idische adviesverstrekking en/ of werkza amheden 
kan Opdrachtnemer daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief.  

3.5  Indien in de Offerte een datum voor oplevering is  gegeven, geldt deze datum enkel a ls  indicatietermijn. Opdrachtnemer is bevo egd de 
oplevering uit  te stellen,  zonder nader bericht,  in het geval Opdr achtgever het aanbod niet binnen twee werkdagen aanvaardt na datum 
van het uitbrengen van de Offerte, of  indien zich andere omstandigheden voordoen waardoor Opdrachtnemer redeli jkerwijs  niet g ehouden 
kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ie der geval begrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling 
van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs.   

 
ARTIKEL 4: VAN DE OPDRACHTGEVER 
4.1  De Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 7 dagen na het aangaan van de Opdrac ht deze eenzijdig en zonder gevolgen in te trekken of te 

annuleren.  
4.2  De Opdrachtgever is  a ls  gevolg van de intrekking,  annulering,  opzegging of  ontbinding aan de Opdrachtnemer verschuldigd de do or de 

Opdrachtnemer gemaakte (on-) kosten, de voor de reeds verr ichte werkzaamheden belopen honorarium (en onder omstandigheden en 
indien de Opdrachtgever geen Consument betreft  een redelijke schadevergoeding). De uiterste betaaltermijn eindigt 14 dagen na  
schriftel ijke kennisgeving door de Opdrachtn emer,  van de door de Opdrachtgever verschuldigde (on -) kosten en honorarium (en de 
eventuele schadevergoeding).  

4.3  De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben g eleden 
door of verband houdende met door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de 
kosten van de Opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.  

4.4  Behoudens schriftel ijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn de Opdrachtnemer en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van 
de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer verschuldigd is.   

4.5  Indien het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag van een factuur niet binnen de op de factuur aangegeven termijn wordt v oldaan,  
is  de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is  de wetteli jke handelsrente verschuldigd. Indien  de Opdrachtgever een Consument 
betreft  is bij  verzuim wettelijke rente verschuldigd.  

4.6  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties -  welke worden berekend conform het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijk e incassokosten (BIK) -  welke in beginsel 15% over het te incasseren bedrag bedragen met een minimum 
van € 40,00 -  komen voor rekening van de Opdrachtgever.  

 
ARTIKEL 5: VAN DE OPDRACHTNEMER  
5.1  Het staat Opdrachtnemer vrij  om zich te allen t ijde te onttrek ken aan de Opdracht of de Opdracht neer te leggen indien gewichtige 

redenen daartoe nopen en met inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid.  
5.2  Het staat Opdrachtnemer voorts vr ij  de uitvoering van de Opdracht op te schorten indien de Opdrachtgever haar/zijn verplichtingen,  

waaronder in het bijzonder te verstaan die van betaling, niet  nakomt.  
5.3  De Opdrachtgever is als  gevolg van de tussentijdse beëindiging aan de Opdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemer gem aakte 

(on-) kosten, de voor de reeds verr ichte werkzaamheden belopen honorarium (en onder omstandigheden en indien de Opdrachtgever een 
Consument betreft een redelijke schadevergoeding),  tenzij daar uitdrukkelijk  andere afspraken over worden gemaakt.  De uiterst e  
betaaltermijn eindigt 14 dagen na schriftel ijke kennisgeving door de Opdrachtnemer,  van de door de Opdrachtgever verschuldigde (on -) 
kosten en honorarium (en de eventuele schadevergoeding).  

 
ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
6.1  Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer,  a lsmede de door de Opdrachtnemer betrokken en/ of ingeschakelde derden, uit  hoofde 

van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere grond (voor  zover 
de schade niet is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer),  indien de uitvoering van een Opdracht 
door de Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het de sbetreffende 
geval onder de ter  zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het 
bedrag van het eigen r is ico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden voor rekening van de Opdrachtnemer komt. D e 
Opdrachtnemer heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij  een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten.  Een 
afschrift van de verzekeringspolis ligt  op uw verzoek ter inzage bij  L L op kantoor. 

6.2  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 6.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van 
de Opdrachtnemer beperkt tot de vergoeding welke door de Opdrachtgever voor de Opdracht waaruit  of in verband waarmee de schade of 



 
 

 

 

 

het verl ies is  ontstaan heeft  betaald.  Indien om welke reden dan ook de Opdrachtnemer door een onafhankelijke rechter,  arbite r,  of 
vergelijkbare geschil lenbe slechter  aansprakelijk wordt geacht is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500, --.  

6.3  De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uits luitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen r echten 
ontlenen.  

6.4  Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door ver loop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend we rd met 
de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor die schade.  

 
ARTIKEL 7: TARIEVEN 
7.1  De werkzaamheden worden periodiek per e -mail of per post bij Opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal 

aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurta rief  en 
vermeerderd met (door derden in rekening gebrachte) verschotten,  onkosten en btw. Opdrachtnemer kan zowel voor aanvang van de  
Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.  

7.2  Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging),  maar gedurende of bij het einde van de 
Opdracht bl ijkt dat Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is  Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtneme r in 
het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtar ief  of,  indien geen specif iek  uurtarief  is 
overeengekomen, het voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurtar ief vermeerderd met verschotten, onkosten en btw.  

7.3  Indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever werkzaamheden heeft verr icht waarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever (nog) geen tarief voor 
hebben afgesproken geldt ten aanzien van het aan die werkzaamheden bestede t ijd het gebruikelijke uurtarief  van de Opdrachtne mer met 
een minimum van €295,00 te vermeerderen met btw, (door derden in rekening gebrachte) verschotten en onkosten. De aan deze 
werkzaamheden verbonden vergoeding en kosten zullen conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht.  

7.4  De Opdrachtnemer heeft  het recht de gehanteerde (uur -)tarieven en de gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen.  
7.5  Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het to t stand 

komen van de Opdracht tussen de Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, heeft  de Opdrachtgever het recht de 
overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt  op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie,  die a an de 
Opdrachtgever is  toegezonden na de verhoging door de Opdrachtnemer van de (uur -)tarieven en/of kostenvergoedingen. De 
Opdrachtgever die een Consument betreft behoudt het recht op ontbinding.  

7.6  Ten aanzien van de (on-)kosten, honorarium en schadevergoeding is art ikel  4.2 van overeenkomstige toepassing.  
 
ARTIKEL 8: CLIENT IDENTIFICATIE, VODA, WWFT  
8.1  Ingevolge de Verordening op de Advocatuur is  de Opdrachtnemer in beginsel verplicht de Opdrachtgever (en een eventuele 

tussenpersoon) te identif iceren.  
8.2  Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de Opdrachtne mer verplicht zijn om een 

onderzoek te doen naar de identiteit van de Opdrachtgever (en zo nodig te verif iëren),  en daar waar relevant, de uiteindelijk e 
belanghebbende en/of de betrokken polit iek  prominente personen (die niet  in Nederland wonen) nader te o nderzoeken. De Opdrachtgever 
is  verplicht a lle  gevraagde informatie te verstrekken om de identiteit  van de Opdrachtgever vast  te stel len en/of  de uiteinde lijke 
belanghebbende van rechtspersonen en/of de betrokken polit iek prominente persoon vast te stellen  (zie  Wwft).  

8.3  Opdrachten kunnen en zullen worden opgeschort totdat de gevraagde informatie is  verstrekt.  Bovendien is  Opdrachtnemer op basi s van de 
Wwft verplicht,  en daarbij  rekening houdend met de gedragsregels voor advocaten, om een (voorgenomen) ong ebruikelijke transactie te 
melden aan het Financial  Intelligence Unit  -  Nederland (FIU –  Nederland).   

 
ARTIKEL 9: EXTERNE FINANCIERING   
9.1  Opdrachtnemer wijst  de Opdrachtgever, indien hij  hiervoor in aanmerking komt, op de mogeli jkheid van het aanvragen van een toevoeging 

(gef inancierde rechtsbijstand) en/ of indien hij daarover beschikt op de mogelijkheid dat Opdrachtgever mogelijk dekking heef t onder een 
door hem gesloten (rechtsbijstands-)verzekering. Opdrachtgever en/ of Opdrachtnemer mag en mogen te al len t ijde van de financier ing 
van de jur idische kosten door gefinancierde rechtsbijstand of een rechtsbijstandsverzekering afzien. In dat geval bevestigt d e advocaat 
schriftel ijk  dat wordt afgezien van het aanvragen van een toevoeging en/ of dat van de z ijde van Opdrachtnemer een opdracht of 
afstemming met de rechtsbijstandsverzekeraar plaatsvindt en dat een honorarium zal worden toegepast.  

9.2  Ingeval een toevoeging wordt aangevraagd, wordt die aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) beoo rdeeld aan de hand 
van het rechtsbelang en belastbaar inkomen en vermogen van de Opdrachtgever van twee jaar  geleden.  Opdrachtgever bl ijft  
verantwoordelijk voor de aanvraag bij  de RvR en een eventueel in te dienen peiljaarverleggingsverzoek. Wordt een toev oeging verstrekt,  
dan betaalt de Opdrachtgever een eigen bijdrage (vastgesteld door de RvR) aan de Opdrachtnemer.  

9.3  De Opdrachtgever verk laart  zich ermee bekend dat indien de Opdrachtnemer namens hem/haar een toevoeging aanvraagt bij  de RvR,  de 
RvR, zulks ter  uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de Opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij  
overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.  

9.4  Excessieve andere kosten worden doorbelast  aan de Opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan kosten in verband met 
koeriersdiensten, aangetekende verzending of kopieerkosten in geval van meer dan vi jftig pagina’s.  

9.5  De Opdrachtnemer is  gerechtigd om zi jn/haar werkzaamheden eerst te starten na dat de toevoeging door de RvR is  toegekend en de eigen 
bijdrage alsmede een eventueel voorschot op de te betalen griff ierechten door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is voldaa n.  

9.6  Indien de Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt o f de toevoeging wordt ingetrokken (bijvoorbeeld in verband met 
de financiële opbrengst van de zaak),  dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis in rekening gebracht, zie hiervoor het h onorarium 
van de advocaat in art ikel  7 (TARIEVEN). De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat in dit  geval de kosten van de deurwaarder en 
een hoger griff iegeld eveneens in rekening worden gebracht.  

9.7  De RvR kan jaren na afgifte van een toevoeging een hercontrole uitvoeren.  Het inkomen van de Opdrachtgever wordt da n nog een keer 
gecontroleerd door de RvR als  zijn inkomensgegevens ten ti jde van de aanvraag nog niet def init ief waren vastgesteld door de 
Belast ingdienst. De RvR is  dan bij  de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens. Bij  de hercontrol e controleert  de 
RvR of het inkomen en vermogen van de cl iënt inmiddels definit ief zi jn vastgesteld door de Belastingdienst.  Als  bl ijkt  dat di t  het geval is  
dan neemt de RvR een nieuw besluit.  Dit kan tot gevolg hebben dat een eerdere verleende toevoeging wordt herzien. Dit kan drie gevolgen 
hebben: 1. de eigen bijdrage blijft gelijk;  2.  de Opdrachtgever krijgt  geld terug en 3. de Opdrachtgever moet betalen (de eig en bijdrage 
wordt hoger of wanneer de Opdrachtgever niet meer in aanmerking komt voor gefinanc ierde rechtsbijstand heeft dit tot gevolg dat de 
Opdrachtgever de werkzaamheden van de Opdrachtnemer alsnog zelf  betaald).  

9.8  Als de Opdrachtgever in voorlopige hechtenis is genomen, wordt op last van de rechter of op aanwijzing van het openbaar minis terie een 
toevoeging verstrekt. Deze verstrekking vindt plaats zonder toetsing van het inkomen en vermogen.  In het geval dat de Opdrach tgever 
onherroepelijk  wordt veroordeeld,  zal  het inkomen en vermogen alsnog worden getoetst.  De RvR vraagt dan de financiële gegevens, van 
twee jaar voor het moment dat de toevoeging is verstrekt,  op bij de belastingdienst. De totale subsidie wordt door de RvR van  de  
Opdrachtgever teruggevorderd als  het inkomen en/of vermogen hoger is  dan toegestaan.  

9.9  De RvR stelt wederom een  eigen bijdrage vast als extra uren worden toegekend in een bewerkelijk zaak en de Opdrachtgever niet  
gedetineerd is.  

 
ARTIKEL 10: RELATIE CLIËNT-ADVOCAAT 
10.1  Door het verstrekken van de opdracht gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden opgenomen in h et 

digitale systeem van de Opdrachtnemer, dat voor zover deze aan Opdrachtnemer in zijn hoedanigheid van advocaat zijn toevertro uwd, 
vanzelfsprekend valt onder het wetteli jke beroepsgeheim van de Opdrachtnemer.  



 
 

 

 

 

10.2  De Opdrachtgever is  gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdr acht,  
alsmede al le  door de Opdrachtnemer verla ngde informatie, te verstrekken aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever staat in voor de  
juistheid en de volledigheid van al le door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie.  

10.3  De Opdrachtnemer is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtr ent de uitvoering van de Opdracht, indien de aanwijzing naar 
het inzicht van de Opdrachtnemer niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een Opdrachtnemer dient te betrachten.  

10.4  De Opdrachtnemer kan zich zowel in als  buiten rechte laten vervangen  door een ander. Opdrachtgever geeft  daarvoor op voorhand 
toestemming. Van deze mogelijkheid zal  terughoudend gebruik worden gemaakt. Onder meer maar niet l imitatief vakanties, ziekte s,  
dubbele agendering door gerechteli jke instanties of overmacht anderszi ns kunnen reden vormen voor de Opdrachtnemer om zich te doen 
vervangen. Hierover wordt, voor zover mogelijk,  vooraf overleg gevoerd met de Opdrachtgever. Voor de vervanger/ waarnemer wor dt 
hetzelfde tarief  in rekening gebracht als het tarief  van de Opdrach tnemer, tenzij  schriftel ijk anders overeengekomen.  

10.5  De Opdrachtgever geeft  de Opdrachtnemer uitdrukkelijk  toestemming om daar waar dat naar inzicht van de Opdrachtnemer wenselij k is  de 
pers te woord te staan en te informeren.  

 
ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL  EIGENDOMSRECHT 
11.1  Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebr uikt,  

daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten en al le overige producten,  kome n toe aan opdrachtnemer,  
voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.  

11.2  Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer verstrekte resultaten van de Opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel.  Meer 
in het bijzonder zal Opdrachtgever de door Opdra chtnemer opgestelde teksten, a l leen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven 
bestemmingen.  Bij  schending van deze bepaling is  Opdrachtnemer gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief  voor het 
betreffende gebruik van de resultaten van de Opdra cht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, 
in rekening te brengen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien hee ft  
Opdrachtnemer in dat geval het recht om de ge bruiksl icentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.  

11.3  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftel ijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de 
producten van de geest of de vastlegging daarvan op geg evensdragers a l  dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te 
vereenvoudigen, openbaren of explo iteren,  

11.4  De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op al le in het kader van de Opdracht door of namens  
Opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, l icenties,  
privacyverklar ingen, disc la imers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend mat eriaal 
daarvan, berusten bij Opdrachtnemer en/of haar l icentiegevers. Opdrachtgever verkri jgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdhed en 
die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.  

 
ARTIKEL 12: DIVERSE ONDERWERPEN  
12.1  Deze algemene voorwaarden zi jn in de Nederlandse taal en in het Engels gesteld; de Nederlandse tekst is  bij  enig verschil  van inho ud of 

strekking bindend.  
 
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE,  KLACHTEN, GESCHILLEN  
13.1  Alle bestaande en toekomstige rech tsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zi jn onderworpen aan Nederlands recht.  
13.2  Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.  
13.3  De klachtenregeling van de Opdrachtnemer betreft  de door de Opdrachtnemer geh anteerde procedure voor de behandeling van klachten 

van Opdrachtgevers van Opdrachtnemer over de dienstverlening door de Opdrachtnemer.  
13.4  Wanneer Opdrachtnemer er niet  in slaagt klachten van een Opdrachtgever over de dienstverlening door de Opdrachtneme r met behulp van 

deze klachtenregeling tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Opdrachtgever de klachten bin nen 
twaalf maanden na schrifteli jke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschil lencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).  

13.5  Alle geschil len naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening door de Opdrachtnemer, inclusie f al le  
geschil len over betwiste en/of onbetaald gebleven facturen van de Opdrachtnemer, worden op ver zoek van de Opdrachtgever en/of de 
Opdrachtnemer beslecht door de Geschil lencommissie overeenkomstig het Reglement Geschil lencommissie Advocatuur (hierna: het 
Reglement).  Betreft het geschil een Opdracht van een part iculiere Opdrachtgever, dan voorziet  het  Reglement in een bindend advies, 
tenzij  de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de Opdrachtnemer wendt tot de gewone recht er. In 
geval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is a l leen sprake  van bindend advies indien de Opdrachtgever  
het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort.  Doet hij  dit  niet,  dan is op die incasso arbitrage van toepass ing. Betreft 
het geschil een Opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet  het  Reglement in arbitrage. Opdrachtnemer blijft  te  a llen t ijde 
bevoegd om een incassoprocedure bij  de c iviele rechter in te stel len.  

13.6  Onder particuliere Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten -  en Geschil lenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever 
die een Consument is  ( i.e.,  die handelt a ls Consument). Onder zakelijke Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachte n en 
Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die niet  een Consument is,  i.e.,  die niet handelt  als Co nsument).  

13.7  Verdere informatie over de Klachten - en Geschil lenregeling Advocatuur,  met inbegrip van de tekst van de k lachtenregeling van de 
Opdrachtnemer, kan kosteloos worden opgevraagd bij de Opdrachtnemer. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de s ecretaris van de 
Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.  

13.8  In de geschil len die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarin de Geschil lenrege ling  
Advocatuur niet van toepassing is en o f waarvoor niet is voorzien in toepassing van geschil lenbeslechting door de Geschil lencommissie 
Advocatuur zullen uits luitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.  

 
Opdrachtnemer is gevestigd aan de Niasstraat 1, 3531 WR te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 86861026. Deze 
Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.laghmouchilaw.nl  en kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van 
de Opdrachtnemer aan de Niasstraat 1,  3531 WR te Utrecht. Utrecht, jul i 2022  

http://www.laghmouchilaw.nl/

