
ADVOCATENKANTOOR MOL 

1. Advocatenkantoor Mol is een advocatenpraktijk van Mr J P M Mol en is in het 
handelsregister ingeschreven onder nr 17249442  

 
2. Advocatenkantoor Mol zal zich inspannen de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en 

deskundigheid uit te voeren. Opdrachtgever zal aan Advocatenkantoor Mol alle 
informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de 
opdracht alsmede alle informatie die Advocatenkantoor Mol verlangt. Opdrachtgever 
staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Advocatenkantoor Mol verstrekte 
informatie. 
 
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht geen rechten ontlenen. 

 
3. Indien Advocatenkantoor Mol voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van 

een derde nodig acht, zal daarover met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. 
Advocatenkantoor Mol zal niet aansprakelijk zijn voor fouten die deze derde onverhoopt 
mocht maken.  
 
Advocatenkantoor Mol is door opdrachtgever gemachtigd om bij de inschakeling van 
derden namens opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De 
toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

 
4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mol is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval onder de door Advocatenkantoor Mol afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het in de 
betreffende verzekeringsovereenkomst overeengekomen eigen risico. Deze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de daaraan door de Nederlandse 
Orde van Advocaten gestelde eisen.  

 
5. Het honorarium van Advocatenkantoor Mol wordt in beginsel berekend op basis van het 

aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, vermeerderd met 
een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten (porti, telefoon- en kopieerkosten) en met 
een vergoeding van gemaakte andere kosten dan kantoorkosten. 
 
Werkzaamheden worden op basis van een voorschot verricht, dat moet worden voldaan 
alvorens met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen. Een ontvangen 
voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.  
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde 
rechtsbijstand, geldt deze voorschotregeling tevens voor de eigen bijdrage, die op grond 
van de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de cliënt komt.  
 
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van verzending 
van de declaratie. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vijftiende dag na 
factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de 
wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De kosten die voor de inning van de 
declaratie noodzakelijk zijn, komen voor rekening van opdrachtgever. 
 
Bij verzuim als in de vorige alinea genoemd, is Advocatenkantoor Mol na schriftelijke 
vooraankondiging gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten. 
Advocatenkantoor Mol is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die 
in een dergelijk geval ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. 

 



6. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Mol is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing. 

 
7. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg-

opdrachten. 
 
zal BANNING aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten  


