Algemene Voorwaarden per 1 januari 2013. Onderstaande is van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te
verrichten door of namens mr. H.L.D. (Jet) van Holland, advocaat te Bennekom.









ALGEMENE BEPALINGEN:
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Cliënten dienen hun identiteit te tonen per paspoort of id-kaart.
Bij het verstrekken van de opdracht aan Jet van Holland dient de cliënt zich te realiseren dat het verstrekken van alle relevante informatie
door een cliënt aan zijn/haar advocaat belangrijk is. Een onjuiste of onvolledige voorlichting van Van Holland door de cliënt kan leiden
tot een onjuiste kwalificatie van de feiten, tot verkeerde beoordeling van eventuele termijnen, proceskansen en de bewijsbaarheid van
feiten en dus tot onjuiste beslissingen met betrekking tot het verdere verloop van de zaak.
De cliënt vrijwaart Van Holland tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei
wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
mr. H.L.D. van Holland is jaarlijks verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van mr. H.L.D. (Jet)
van Holland, verder te noemen “(Jet) Van Holland”, is beperkt tot het bedrag van haar totale honorarium met een maximum van EUR
5.000,-, in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald (EUR maximaal 500.000,-).
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW* vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten
waarop een aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever, verder te noemen “cliënt”, bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn
geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
* Gebrek in prestatie, protestplicht schuldeiser.

SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN en FISCALE WETGEVING:



Met betrekking tot de eventuele aanspraak van cliënt op Sociale Verzekeringswetten (bijvoorbeeld in het kader van arbeidsrechtzaken,
echtscheiding enz.) wijst Van Holland op de eigen verantwoordelijkheid van cliënt. Cliënt dient zich voldoende te informeren bij
betreffende instanties (zoals het CWI, UWV enz.) hetgeen eveneens geldt voor fiscale wetgeving. Of aan de cliënt wel of geen uitkering
wordt toegekend krachtens de Sociale Verzekeringswetten, of dat eventueel een strafkorting wordt toegepast dan wel de uitkering wordt
opgeschort, en tegen welk tarief de fiscus partner- of kindalimentatie of een schadeloosstelling in het kader van een arbeidszaak (enz.)
aanslaat, brengt geen wijziging in het voorgaande. Van Holland wijst uitdrukkelijk eventuele aansprakelijkheid verbandhoudende met
Sociale verzekeringswetten en fiscale wetgeving af.




Uitgangspunt is dat betalingen giraal/per bank plaatsvinden.
De cliënt is aan Jet van Holland een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd
met haar uurtarief dat is vastgesteld op EUR 200,- excl. 21% BTW en 5% kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën).
Naast het honorarium is de cliënt aan haar verschuldigd de verschotten (zoals deurwaarderskosten en griffierechten), overige
kosten* en reiskosten die zij ten behoeve van de cliënt betaalt. Reistijd wordt berekend volgens uurtarief.
* Bijvoorbeeld deskundigenrapporten, draagkrachtberekeningen ten behoeve van alimentatie, vertaalkosten enz.



Indien cliënt een (tussentijdse) declaratie of verlangd voorschot niet tijdig betaalt – iedere declaratie vermeldt een vervaldatum – behoudt
zij zich het recht voor om behandeling van de zaak, zonder voorafgaande aankondiging, te staken en de behandeling daarvan niet eerder
voort te zetten dan nadat de declaratie door cliënt is voldaan en haar bekend is geworden.



Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend in de einddeclaratie.



Indien de cliënt de declaratie van Van Holland niet tijdig heeft betaald dan is de cliënt vanaf de vervaldatum op de eerste
herinneringsfactuur in gebreke. Vanaf de vervaldatum op de eerste herinneringsfactuur is de cliënt aan Van Holland de wettelijke
handelsrente verschuldigd én alle (externe) gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten waaronder deurwaarderskosten,
explootkosten, dagvaardingskosten, aanmaningskosten, proceskosten enz.



Forumkeuze: In het geval dat de wanbetalende cliënt door of namens Van Holland gedagvaard wordt om de openstaande declaratie met
incassokosten te incasseren is uitsluitend de Nederlandse rechter en de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, bevoegd.

HONORARIUM en DECLARATIE:

PROCESKOSTEN VEROORDELING:



Indien u een procedure bij (bijvoorbeeld) de Rechtbank of het Gerechtshof voert en u geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld,
dient u rekening te houden met een eventuele proceskostenveroordeling. Hiermee kunnen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn, ook als u
op basis van een toevoeging op grond van de Wet op de Rechtsbijstand heeft geprocedeerd.
Wat de proceskosten aangaat hanteren de rechterlijke instanties daarbij het zogenaamde liquidatietarief, waarbij met een puntensysteem in
combinatie met het financiële belang van de zaak de kosten worden berekend, die ten laste van de verliezende partij worden gebracht.
(Z.O.Z.)
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GESUBSIDIEERDE RECHTSHULP:
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 Onder gesubsidieerde rechtshulp wordt verstaan dat de cliënt rechtsbijstand krijgt behoudens een eigen bijdrage en eventuele verschotten



op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. De overheid betaalt het salaris advocaat. Niet iedereen komt in aanmerking voor
gesubsidieerde rechtshulp. De Raad voor Rechtsbijstand toetst op basis van het verzamelinkomen of een rechtszoekende in aanmerking
komt voor gesubsidieerde rechtshulp en of niet, maar ook of de cliënt een eigen bijdrage aan Van Holland moet betalen én hoeveel die
eigen bijdrage bedraagt. De eigen bijdrage kan (per 1 januari 2013) oplopen tot EUR 796,- afhankelijk van het fiscaal jaarinkomen van
twee jaar terug.
Stel, u doet in 2013 een beroep op gesubsidieerde rechtshulp, dan hanteert de Raad 2011 als het fiscale peiljaar. Indien de cliënt meent
dat niet 2011 maar 2013 als peiljaar gebruikt moet worden, omdat het fiscale inkomen in 2011 hoger is dan 2013, bijvoorbeeld door
verlies inkomen, dan kan de cliënt binnen de daarvoor gestelde termijn een verzoek om peiljaarverlegging indienen bij de Raad voor
Rechtsbijstand. Desgevraagd kan Van Holland de cliënt daarbij helpen.
Tot zekerheid van de eigen bijdrage en de toevoeging van de cliënt, maar ook tot zekerheid van mogelijke andere (proces-)kosten
verlangt Van Holland van cliënt /hem/haar een voorschot van EUR 500,- dat aangevuld dient te worden met EUR 500,- indien het
voorschot op is.



Vermogensgrenzen gesubsidieerde rechtshulp/rechtsbijstand



U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije
vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.
Heffingsvrij vermogen alleenstaanden per 1 januari 2015: EUR 21.139,- , (per 1-1-2009) toeslag per kind EUR 2.674,-. Zie voor
recente inkomens- of vermogens- grenzen de website van de Raad: www.rvr.org
Inkomensgrenzen geldend per 1 januari 2013 (jaarlijks geindexeerd)
Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Er is geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand boven een fiscaal
jaarinkomen van € 36.400 voor niet-alleenstaanden en € 25.800 voor alleenstaanden.
Het peiljaar is steeds twee jaar terug, tenzij een verzoek om peiljaarverlegging door de Raad voor Rechtsbijstand is gehonoreerd.
In de Wet op de Rechtsbijstand is geregeld dat voor de financiële beoordeling van aanvraag gesubsidieerde rechtshulp wordt
uitgegaan van het door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen in het peiljaar. De Raad controleert samen met
de fiscus het verzamelinkomen daarom nogmaals als de inkomensgegevens op het moment van de aanvraag van de toevoeging
nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. Met andere woorden, er wordt later gecontroleerd of u met uw
vermogen en inkomen inderdaad destijds terecht in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Blijkt dat achteraf niet
het geval te zijn, dan kan de Raad met terugwerkende kracht de kosten op u verhalen.



Hoogte Eigen bijdrage: Zie voor recente inkomens- of vermogens- grenzen de website van de Raad: www.rvr.org (bijlage).



Indien de cliënt de Eigen bijdrage niet tijdig aan de advocaat betaalt, kan de gesubsidieerde rechtshulp ingetrokken worden, althans
tussentijds beëindigd worden. De rechtzoekende kan voor hetzelfde rechtsbelang geen ‘pro deo’ advocaat meer krijgen / gesubsidieerde
rechtshulp.



Voor Jeugdigen wordt in strafzaken nooit een eigen bijdrage opgelegd. Jeugdigen kunnen in strafzaken altijd een beroep doen op de Raad
voor Rechtsbijstand. Voor volwassenen in voorlopige hechtenis geldt dat ook, ongeacht inkomen of vermogen.



In civiele zaken geldt voor volwassenen en voor jeugdigen de inkomens- en vermogenstoets. Voor jeugdigen is dat wel enigszins anders,
omdat de Raad dan het inkomen van de ouders als uitgangspunt voor wel of geen toewijzing van gefinancierde rechtshulp hanteert.



Van Holland is niet verplicht om een zaak op basis van gefinancierde rechtshulp aan te nemen. Het staat haar vrij om (vooraf) te
beslissen welke zaak zij wel en welke zaak zij niet op basis van gefinancierde rechtshulp zal aannemen.



Indien een cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft en Van Holland wordt als externe advocaat aangewezen zal uw
rechtsbijstandsverzekeraar een bepaald aantal uren vergoeden aan Van Holland. Alle uren die Van Holland heeft gewerkt in het
betreffende dossier en die niet door de verzekeraar worden betaald komen voor rekening van de cliënt. Van Holland kan daarvoor een
voorschot van de cliënt verlangen.



Het dossier wordt gedurende tien jaar bewaard, waarna het Jet van Holland vrij staat het dossier te vernietigen.

ARCHIVERING:

MET DANK VOOR UW OPDRACHT
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