
Algemene voorwaarden Kim Smienk Advocatuur 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 14 juli 2021. 

 

Eenmanszaak 

Kim Smienk Advocatuur is een eenmanszaak van mr. K.S.M. Smienk. Zij handelt onder de naam 

Kim Smienk Advocatuur en is gevestigd aan Marktveld 26 in Vught (5261 EB).  Het Kamer van 

Koophandel nummer van Kim Smienk Advocatuur is 72954426.  

 

Opdrachten 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en 

vervolgopdrachten die door de advocaat binnen het kader van de uitvoering van de 

werkzaamheden als advocaat worden aangegaan met een opdrachtgever, alsmede alle 

rechtsbetrekkingen die uit deze opdrachten voortvloeien of daarmee verband houden. 

2. Ook ten behoeve van derden die direct of indirect betrokken zijn bij de dienstverlening door 

de advocaat zijn deze algemene voorwaarden bedongen. Dat geldt tevens voor al degenen die 

voor de advocaat werkzaam zijn of waren, alsmede hun erfgenamen. 

2. De advocaat is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 

4. Mr. Kim Smienk wordt in deze algemene voorwaarden ‘de advocaat’ genoemd. 

5. De advocaat is gerechtigd de opdracht op ieder moment te beëindigen zonder opgaaf van 

redenen. Opzegging van de opdracht door de advocaat laat de betalingsverplichting van de 

opdrachtgever onverlet.  

 

 

 

 

 

 

 



Communicatie 

1. De communicatie tussen de advocaat en de opdrachtgever over de opdracht zal veel per e-

mail plaatsvinden. Daartoe heeft de opdrachtgever de advocaat een e-mailadres verschaft en 

verleent de opdrachtgever toestemming om dat te gebruiken. Ook tussen de advocaat en 

derden wordt in het kader van de opdracht per e-mail gecommuniceerd. Opdrachtgever 

accepteert de risico’s die verbonden zijn aan communicatie per e-mail, zoals (maar niet beperkt 

tot) het feit dat e-mail geen volledig betrouwbaar medium is als het gaat om geheimhouding 

van vertrouwelijk berichten. 

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om opnames van videogesprekken en/of 

geluidsopnames te maken zonder toestemming van de advocaat.  

 

Inschakeling van derden 

1. De advocaat kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. De keuze van deze 

derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming 

van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 

derden. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken van derden voor hun 

kosten en vergoeding van honorarium, voor zover dat op enigerlei wijze verband houdt met de 

ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  

 

Aansprakelijkheid en verzekering 

1. De verplichtingen van de advocaat voortvloeiende uit de opdracht zijn aan te merken als een 

inspanningsverbintenis. 

2. De advocaat is verzekerd wegens schade als gevolg van beroepsfouten overeenkomstig de 

eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Derhalve is de aansprakelijkheid van de 

advocaat (inclusief de aansprakelijkheid van derden die door de advocaat worden ingeschakeld 

om de opdracht uit te voeren en de aansprakelijkheid van zijn praktijkvennootschap) in geval 

van een beroepsfout of een andere toerekenbare schade toebrengende gedraging, in haar 

totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. Op 

verzoek kan inzage worden verkregen in de toepasselijke polisvoorwaarden.  

3. Indien de advocaat voor de schade als gevolg van de aansprakelijkheid geen aanspraak heeft 

onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het 



door de advocaat in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever gefactureerde en daadwerkelijk 

door de advocaat ontvangen honorarium met een maximum van € 25.000,-. 

4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 Burgerlijk Wetboek verjaart iedere vordering jegens 

de advocaat in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft 

veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.  

 

Tegenstrijdig belang 

1. Indien de advocaat vanwege een tegenstrijdig belang de opdracht moet neerleggen, wordt 

de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over bericht. In verband met de in de Advocatenwet 

opgelegde geheimhoudingsplicht kan aan de opdrachtgever in geval van een tegenstrijdig 

belang mogelijk niet worden medegedeeld wat de aard van het betreffende tegenstrijdige 

belang is.  

 

Persoonsgegevens & privacy, bewaartermijn dossiers 

1. Aan de advocaat verstrekte persoonsgegevens en de persoonsgegevens van andere 

betrokken personen, worden opgeslagen in een databestand. Deze persoonsgegevens worden 

uitsluitend gebruikt voor het goed doen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met de 

opdrachtgever en op basis van een wettelijke plicht. De persoonsgegevens worden altijd 

behandeld binnen de wettelijke kaders zoals die blijken uit de Advocatenwet, de Wet ter 

voorkoming van terrorisme (Wwft), de belastingwetten, de AVG en zoals bepaald door de Orde 

van Advocaten in haar verordeningen.  

2. Kopieën van de belangrijkste stukken uit het zaaksdossier worden door de advocaat bewaard 

voor de termijn van de opdracht(en) en gedurende 5 jaar daarna. Na afloop van die termijn 

kunnen de zaaksdossiers door de advocaat zonder nadere aankondiging worden vernietigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Klachten & geschillen 

1. Voor alle gevallen waarin de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing zorgt voor 

geschillen met de advocaat, is de rechtbank Oost-Brabant bevoegd om kennis te nemen van 

het geschil. 

2. Alle geschillen tussen de advocaat en de opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de 

rechtbank Oost-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van de advocaat om geschillen voor te 

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De rechtsverhouding tussen de advocaat en 

de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De Nederlandse tekst van 

deze algemene voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de 

voorwaarden in een vreemde taal.  

 

Declaratie en betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van de advocaat berekend op basis 

van een door de advocaat vastgesteld uurtarief, vermeerderd met btw (indien van toepassing) 

en een redelijke opslag voor reiskosten en overige kosten. De advocaat is gerechtigd haar 

tarieven periodiek aan te passen. 

2. De advocaat brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en de gemaakte 

kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten en kosten voor het opvragen 

van aktes) bij de opdrachtgever in rekening. 

3. Indien de advocaat met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden 

betaald, is de advocaat gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie. 

4. De advocaat hanteert een betalingstermijn van acht kalenderdagen. Indien de opdrachtgever 

de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is de advocaat gerechtigd haar 

werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als 

gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. 

5. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de 

wettelijke handelsrente verschuldigd en is de advocaat gerechtigd buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. 

6. Het tarief van afspraken die afgezegd worden binnen 48 uur voordat de afspraak gepland 

staat dient 100% betaald te worden door de opdrachtgever. Het tarief van afspraken die 48 tot 

72 uur voordat de afspraak gepland staat worden afgezegd, dient voor 50% betaald te worden 

door de opdrachtgever.  



 

Gesubsidieerde rechtsbijstand 

1. Indien de opdrachtgever mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde (toegevoegde) 

rechtsbijstand, maar de advocaat niet is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand voor 

het betreffende rechtsgebied, dan zal de advocaat de opdrachtgever verwijzen naar een andere 

advocaat of naar het Juridisch Loket. Als de advocaat wel is ingeschreven bij de Raad voor de 

Rechtsbijstand, dan zal de advocaat bespreken of door de opdrachtgever aanspraak gemaakt 

kan worden op gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien de advocaat de betreffende zaak wil 

aannemen op die basis zal de advocaat daarvoor een aanvraag indienen bij de Raad voor de 

Rechtsbijstand.  

2. De door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage dient door de 

opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen te worden betaald aan de advocaat. De gesubsidieerde 

rechtsbijstand ziet op het honorarium. Bijkomende kosten, zoals het griffierecht, kosten voor 

uittreksels en aangetekende verzending, komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien 

de aanvraag niet wordt toegewezen of indien de toevoeging in een later stadium wordt 

ingetrokken, zal de opdrachtgever voor de werkzaamheden het uurtarief verschuldigd zijn zoals 

de advocaat dat normaliter hanteert voor particulieren. 

3. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen heeft de opdrachtgever de mogelijkheid 

daartegen bezwaar te maken. Deze bezwaarprocedure valt niet onder de opdracht aan de 

advocaat. Indien de opdrachtgever wenst dat de advocaat de bezwaarprocedure voert dient 

de opdrachtgever dat schriftelijk aan de advocaat te verzoeken. Voor een bezwaarprocedure 

bij de Raad voor de Rechtsbijstand hanteert de advocaat het hiervoor genoemde uurtarief voor 

particulieren. Die kosten worden niet vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand, ook niet 

indien na bezwaar de aanvraag wel wordt toegewezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rechtsbijstandverzekering 

1. Indien de opdrachtgever een rechtsbijstandsverzekering heeft die mogelijk dekking zou 

kunnen bieden en waarvan opdrachtgever gebruik wenst te maken, zal opdrachtgever zorg 

dienen te dragen voor een bevestiging van de dekking door de verzekeraar. De opdrachtgever 

geeft toestemming aan de advocaat om de rechtsbijstandsverzekeraar op de hoogte te houden 

van de inhoud en de voortgang van de zaak. Mocht de rechtsbijstandsverzekeraar aangeven 

dat het maximum verzekerde bedrag is bereikt of om welke (andere) reden dan ook de dekking 

wordt beëindigd of opgeschort, dan komen de kosten van rechtsbijstand die worden gemaakt 

volledig voor rekening van de opdrachtgever tegen het in die zaak gehanteerde tarief.  

 

Vervangingsregeling 

1. Indien de advocaat niet in staat is om haar praktijkvoering uit te oefenen, worden haar zaken 

waargenomen door advocaat mr. L. Stam, gevestigd aan Marktveld 26 in Vught (5261 EB). 

 

Geen Stichting Derdengelden 

1. De advocaat heeft geen Stichting Derdengelden beschikbaar. 

 


