
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Keizer Ketwaru Nierop van Megen Advocaten (hierna: KKNM 
Advocaten) betreft een coöperatie met uitgesloten 
aansprakelijkheid.  
 
2. De leden van de coöperatie bestaan uit Advocatenkantoor 
J.M. Keizer, Advocatenkantoor Ketwaru, Nierop Advocatenkantoor 
en Advocatenkantoor M.C. van Megen. Alle leden zijn 
eenmanszaken ter uitoefening van de advocatenpraktijk. 

 
2a.  KKNM Advocaten vormt met mr. B. Klunder een 
samenwerkingsverband. Mr. Klunder werkt voor eigen rekening en 
risico en KKNM Advocaten kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
gesteld worden ten gevolge van beroepsfouten, wanbetaling, 
faillissement, surseance van betaling, bewindvoering, 
schuldsanering of anderszins van mr. Klunder. 
 
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door 
of namens de leden van KKNM Advocaten te verrichten opdrachten, 
inbegrepen aanvullende en vervolgopdrachten en op alle 
rechtsverhoudingen van de leden van KKNM Advocaten met derden. 
Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene 
voorwaarden wordt uitgesloten. 
 
4. De rechtsverhouding tussen de leden van KKNM Advocaten  
en haar opdrachtgevers wordt beheerst door en is onderworpen aan 
Nederlands recht. 
 
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en  uitgevoerd 
door een afzonderlijk lid van KKNM Advocaten (te weten één van 
de eenmanszaken) met de opdrachtgever, en uitdrukkelijk niet door 
de coöperatie als geheel. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 
dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 
7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor 
de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is 
gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
6. In geval van aansprakelijkheid kan alleen het afzonderlijk lid 
(dan wel zijn/haar eenmanszaak) dat de opdracht van de 
opdrachtgever heeft aanvaard in rechte worden betrokken. KKNM 
Advocaten, noch de overige leden, aanvaarden aansprakelijkheid 
voor schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge 
van beroepsfouten, wanbetaling, faillissement, surseance van 
betaling, bewindvoering of schuldsanering of anderszins van een 
van haar leden.  

 
7. Artikel 6 is eveneens van toepassing in het geval een lid van 
KKNM Advocaten derden (advocaten) inschakelt voor waarneming, 
second opinion of overname van de zaak. Het lid van KKNM 
Advocaten dat de opdracht heeft aanvaard is te allen tijde bevoegd 
zich, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, te 
laten vervangen door derden. 
 
8. De aansprakelijkheid van de leden van KKNM Advocaten  is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering  wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van 
voornoemde verzekering voor rekening van de (eenmanszaak van 
de) desbetreffende advocaat  komt. 
 
9. De leden van KKNM Advocaten kunnen bij de uitvoering van 
opdrachten derden inschakelen. Zij zullen bij het inschakelen van 
derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk 
tevoren overleggen met de opdrachtgever. De leden zijn 
gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en 
aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens 
de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van de leden 
van KKNM Advocaten  voor fouten of tekortkomingen van derden 
wordt uitgesloten. De leden van KKNM Advocaten hebben het recht 
een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij 
mocht hebben bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.  
 
10. De opdrachtgever vrijwaart de leden van KKNM Advocaten 
voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die 
op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de 
opdrachtgever verricht en zal de leden van KKNM Advocaten  
schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken en 

rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan de leden van KKNM 
Advocaten de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke 
aanspraken vergoeden. 
 
11. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever 
het honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding 
voor algemene kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. 
Een opdracht wordt pas door een lid van KKNM Advocaten 
uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot 
heeft plaatsgevonden op de bankrekening van de eenmanszaak, 
tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel 
betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie 
in het kader van de opdracht. 
 
12. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op 
de declaratie aangegeven termijn. Indien betaling niet binnen de 
termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de 
opdrachtgever aan het lid van KKNM Advocaten rente 
verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per maand. 
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan 
met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% 
over het te incasseren bedrag inclusief de alsdan vervallen rente 
en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 
13. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door 
hem verschuldigd is in verzuim is, heeft het lid van KKNM 
Advocaten het recht de werkzaamheden ten behoeve van 
opdrachtgever op te schorten. Voor zover de gedragsregels dit 
toestaan heeft het lid van KKNM Advocaten gedurende het 
verzuim tevens een recht van retentie op al hetgeen zij voor haar 
opdrachtgever onder zich heeft. KKNM Advocaten, noch haar 
leden, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
die opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van 
bovengenoemde opschorting of retentie. 
 
14. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met 
(i) de door of namens het lid van KKNM Advocaten (de 
eenmanszaak)  verrichte of aan haar opgedragen 
werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de 
opdrachtgever of andere derde zijn onderworpen aan de 
exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter te Amsterdam, 
onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.  
 
15. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming 
en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle 
declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het 
Regelement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil 
een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het 
Regelement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een 
maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt 
tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een 
vordering op een particuliere cliënt het nog openstaande bedrag 
onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op 
de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de 
opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Regelement 
in arbitrage. De toepasselijkheid van de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door 
ondertekening van de door ons aan u te verzenden 
opdrachtbevestiging.  
 
16. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over 
onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan 
kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie 
Advocatuur.  
 
17. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten 
behoeve van de vennoten en hun bestuurders, ex-vennoten en 
hun bestuurders en al degenen die voor hen of voor (leden van) 
KKNM Advocaten  werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun 
erfgenamen of die bij de uitvoering van enige opdracht door (de 
leden van) KKNM Advocaten worden ingeschakeld. 


