
Algemene voorwaarden Bint Advocaten

1. Bint Advocaten is een kostenmaatschap van de natuurlijke personen mrs. E.M.F. Prickartz en 
J. van der Stel, die voor eigen rekening en risico als advocaat werkzaam zijn. Bint Advocaten 
onderhoudt een samenwerkingsverband met de zelfstandig gevestigde advocaat mr. L.C. 
Baars.

2. De maatschap Bint Advocaten is gevestigd te Schiedam en staat ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam (onder nummer 24495266).

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten met de betrokken advocaat 
aangegaan, ook op gewijzigde, aanvullende- en vervolgopdrachten.

4. De overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat deze door de aangezochte advocaat is 
aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De 
opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat (delen van) de opdracht laat uitvoeren door 
één of meer andere aan het kantoor verbonden advocaten onder diens verantwoordelijk-
heid. De zaak wordt behandeld uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever, derden 
kunnen daar geen rechten aan ontlenen.

5. De opdrachtgever is ermee bekend dat de advocaat gebonden is aan de door de Orde van 
Advocaten opgelegde gedragsregels en verordeningen en aanvaardt de gevolgen die daaruit 
kunnen voortvloeien.

6. Voor het uitvoeren van de opdracht wordt een honorarium in rekening gebracht op basis van 
het vooraf afgesproken en schriftelijk vastgelegde uurtarief, vermeerderd met omzet-
belasting en de verschotten. Declaraties gaan vergezeld van een overzicht waarin de 
werkzaamheden naar datum en aard worden gespecificeerd. In sommige gevallen is het 
mogelijk voor de behandeling van een zaak een vast honorarium af te spreken. Declaraties 
worden in beginsel eens per maand ingediend, doch al naar gelang het verloop van de zaak 
ten minste eens per drie maanden. De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever 
de betaling van een voorschot te verlangen. Declaraties dienen binnen veertien na de 
factuurdatum te worden voldaan of binnen een andere, op de declaratie expliciet 
aangegeven betalingstermijn. 

7. Ingeval een zaak behandeld wordt op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand voor 
de opdrachtgever afgegeven toevoeging in het kader van de subsidieregeling van de 
overheid geldt het voorgaande slechts voor kosten die op grond van die regeling voor 
rekening van de opdrachtgever komen.

8. De kostenmaatschap heeft geen Stichting Beheer Derdengelden ter beschikking, waarvan 
krachtens artikel 6.21 van de Verordening op de Advocatuur mededeling is gedaan aan de 
Deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam.



9. Voor de aan Bint Advocaten verbonden advocaten is een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering afgesloten die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten 
daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met 
het eigen risico zoals vermeld in de polisvoorwaarden. 

10. Iedere aanspraak jegens de advocaat vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop 
degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met 
de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de 
datum van de laatste factuur voor de betreffende diensten.

11. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de opdracht door schriftelijke opzegging te 
beëindigen. De advocaat heeft eveneens de bevoegdheid de opdracht op te zeggen en zal 
dat doen op een zodanige wijze en met inachtneming van een zodanige termijn dat de 
belangen van de opdrachtgever zo veel mogelijk gediend blijven. De advocaat is bevoegd zijn 
werkzaamheden op te schorten totdat alle verschuldigde en opeisbare declaraties voldaan 
zijn.

12. Na het einde van de zaak wordt het dossier gedurende een periode van ten minste vijf jaar in 
(digitaal) archief gehouden. Gedurende deze periode kan de opdrachtgever stukken uit het 
dossier opvragen waarbij de advocaat gerechtigd is daarvoor een redelijke vergoeding in 
rekening te brengen. 

13. Bint heeft een interne kantoorklachtenregeling. Die regeling is opgenomen op de website 
van kantoor en wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. 

14. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de behandeld advocaat is Nederlands 
recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Rotterdam is exclusief bevoegd van 
enig geschil tussen de opdrachtgever en de behandelend advocaat kennis te nemen indien 
de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is.


