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Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Paanakker 
 
 
Algemeen 
 
1. Advocatenkantoor Paanakker is de handelsnaam van de vennootschap onder firma Advocatenkantoor Paanakker vof. In deze algemene 

voorwaarden wordt  
onder Advocatenkantoor Paanakker mede verstaan de vennootschap onder firma Advocatenkantoor Paanakker vof. Deze vennootschap 
heeft tot doel het uitoefenen van de rechtspraktijk te weten: de advocatuur.  
 

2. Advocatenkantoor Paanakker is ingeschreven in het Handelsregister onder inschrijvingsnummer: 590 75 295. Het kantoor is gevestigd 
te (6717 LL) Ede aan de Bennekomseweg 41, info@advocaten-paanakker.nl. Het BTW nummer van het kantoor is 
NL8533.06.692.B01. 
 

3. Aan het kantoor is mr. A.J.M. Paanakker verbonden als advocaat, die ingeschreven staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, 
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon: 070 – 335 35 35; info@advocatenorde.nl.  

 
 
 
Artikel 1 
 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, mondeling dan wel schriftelijk, die Opdrachtgever aan 

Advocatenkantoor Paanakker of haar werknemers verstrekt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende 
opdracht. 
 

2. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Paanakker. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek worden volledig uitgesloten. 

 
3. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Advocatenkantoor Paanakker gerechtigd om met inachtneming van 

de gedragsregels voor advocaten een opdracht te beëindigen. 
 
4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van 

de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Ieder advies dat door Advocatenkantoor Paanakker 
gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de Opdrachtgever en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het 
wordt gegeven. Een advies van Advocatenkantoor Paanakker mag niet gebruikt worden door derden. De Opdrachtgever aanvaardt dat 
hij een advies van Advocatenkantoor Paanakker niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijk akkoord. 

 
Artikel 2 
 
1. De met Advocatenkantoor Paanakker overeengekomen termijnen waarbinnen de prestatie van Advocatenkantoor Paanakker moet 

plaatsvinden gelden als indicatieve en nooit als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

2. Bij niet-tijdige nakoming van de overeengekomen prestatie dient Advocatenkantoor Paanakker eerst schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld. Overschrijding van de prestatietermijn geeft Opdrachtgever geen recht tot weigering van zaken en/of diensten. 

 
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Paanakker gehouden al datgene te doen dat 

redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Advocatenkantoor Paanakker mogelijk te maken, zulks in het 
bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Advocatenkantoor Paanakker en het voorkomen van gebrekkige 
toeleveringen van informatie en bescheiden. Bij niet nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel is een 
overeengekomen uiterste termijn niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling 
door Advocatenkantoor Paanakker nodig is. Advocatenkantoor Paanakker is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende 
rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal 
Advocatenkantoor Paanakker de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

 
4. De verzending van alle zaken, zowel door Opdrachtgever als door Advocatenkantoor Paanakker, is voor risico van Opdrachtgever. 

Advocatenkantoor Paanakker is slechts aansprakelijk voor vertraagde of niet-tijdige ontvangst, indien dit te wijten is aan diens opzet of 
grove schuld. Indien de kosten van behoorlijke en tijdige verzending hoger zijn dan de gebruikelijke verzendkosten, is 
Advocatenkantoor Paanakker gerechtigd deze kosten van verzending in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. 

 
Artikel 3 
 
1. Advocatenkantoor Paanakker zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden uiterste zorgvuldigheid in acht 

nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden voor zover mogelijk met Opdrachtgever 
overleggen. Opdrachtgever aanvaardt de bij inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van de aansprakelijkheid en 
vrijwaart Advocatenkantoor Paanakker voor eventuele aanspraken op derden in het kader van de uitvoering van deze opdracht.  

 
Artikel 4 
 
1. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten 

begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop 
de door Advocatenkantoor Paanakker, gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen 
risico dat Advocatenkantoor Paanakker onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.  
 



 2 

2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade 
mocht voortvloeien.  

 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet 

binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden 
zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 
 

Artikel 5 
 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke 

waarvan opdrachtgever van rechtswege dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim is. Na de 
betalingstermijn van veertien (14) dagen is de opdrachtgever wettelijke rente en kosten ter zake van inning van de factuur verschuldigd.  
 

2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij 
Advocatenkantoor Paanakker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard. Indien de 
opdrachtgever en Advocatenkantoor Paanakker geen overeenstemming bereiken over de desbetreffende declaratie, zal 
Advocatenkantoor Paanakker de kwestie aan de bevoegde rechter voorleggen.  

 
3. Indien Advocatenkantoor Paanakker haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) 

aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn 
begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en 
vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering te boven gaan.  
 

4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van het kantoor, alle vorderingen van het kantoor op 
opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.  

 
5. Indien een factuur, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Advocatenkantoor Paanakker haar werkzaamheden 

opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Paanakker is niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 
 

6. Advocatenkantoor Paanakker is te allen tijde gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht een door Advocatenkantoor Paanakker 
te bepalen voorschot/vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Een 
voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend. 

 
7. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever is het kantoor gerechtigd door haar of de Stichting Derdengelden 

Paanakker Advocaten voor de opdrachtgever ontvangen bedragen te verrekenen met – dan wel ter betaling aan te (doen) wenden van – 
hetgeen opdrachtgever het kantoor verschuldigd is of zal worden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vergoedt het kantoor 
noch bedoelde Stichting rente over derdengelden.  

 
Artikel 6 
 
1. Opdrachtgever wordt van het sluiten van de zaak of beëindiging van de opdracht schriftelijk in kennis gesteld.  
 
2. Bij beëindiging van de opdracht worden allen in het kader van de overeenkomst van opdracht aan Advocatenkantoor Paanakker ter 

beschikking gestelde – originele-  documenten, op eerste verzoek gedaan binnen veertien (14) dagen na schriftelijke kennisgeving als 
bedoeld in artikel 6.1 aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.  

 
3. Tot vijf jaren na sluiting van een dossier kan door opdrachtgever kopieën van stukken uit dat dossier bij Advocatenkantoor Paanakker 

worden opgevraagd. De aan het lichten van het dossier uit het archief en het maken van kopieën verbonden kosten worden aan 
Opdrachtgever doorberekend. Na afloop van deze termijn van vijf (5) jaar wordt het dossier vernietigd.  

 
Artikel 7 
 
Advocatenkantoor Paanakker hanteert een klachtenregeling. Klachten die na behandeling conform die regeling niet zijn weggenomen, 
worden desgewenst voorgelegd aan de rechtbank of (via de deken van de orde van advocaten) aan de Raad van Discipline. 
 

Artikel 8 

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme schrijft voor dat bij (het voornemen tot) een ongebruikelijke transactie 
in de door de wetgever aangewezen diensten de betrokken advocaat dit voornemen of deze transactie meldt bij de FIU-Nederland. Het is de 
advocaat wettelijk verboden de cliënt van de melding op de hoogte te stellen. Deze melding is een schending van onze geheimhoudingsplicht 
jegens onze cliënten. Door de opdrachtverlening stemt de cliënt op voorhand in met deze schending. Er is geen meldingsplicht bij het eerste 
oriënterende gesprek.  

 
Artikel 9 
 
De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Advocatenkantoor Paanakker is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die 
uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Arnhem (rechtbank Gelderland locatie 
Arnhem). 
 


