
 

 

 

Algemene Voorwaarden Mr Martin Plak, advocaat  

1. Deze algemene voorwaarden betreffen de 

juridische dienstverlening van Mr Martin Plak, 

advocaat,  hierna: "Mr Martin Plak". Deze 

algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle (aanvullende en vervolg-) opdrachten, die 

aan Mr Martin Plak worden verstrekt. Alle 

opdrachten worden uitsluitend aanvaard en 

uitgevoerd door Mr Martin Plak. De 

toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. 

wordt uitgesloten.  

 

2. Mr Martin Plak aanvaardt geen 

aansprakelijkheid indien en zolang de 

opdrachtgever zijn verplichtingen niet 

nakomt. Mr Martin Plak is uitsluitend 

aansprakelijk jegens opdrachtgever in het 

geval van schade welke ontstaat door opzet 

of bewuste roekeloosheid van Mr Martin Plak. 

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het 

door Mr Martin Plak in rekening gebrachte 

honorarium, met een maximum van EUR 

5.000,00.   

 

3. Mr Martin Plak zal bij het inschakelen van 

derden zoveel mogelijk van tevoren overleg 

plegen met de opdrachtgever of diens 

gedeputeerden, ten behoeve van wie die 

derden worden ingeschakeld. Mr Martin Plak 

is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 

welke aard ook dan ook van deze derden en 

is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en 

mede namens de opdrachtgever een 

eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de 

zijde van de door hem ingeschakelde        

derden te aanvaarden.  

 

4. Behoudens wettelijk verplichtingen tot 

openbaarmaking is Mr Martin Plak gehouden 

tot geheimhouding van alle informatie die 

haar in de uitvoering van de werkzaamheden 

bekend is geworden, waarvan duidelijk is dat 

deze niet openbaar gemaakt kan worden 

buiten de kring van personen of instellingen 

die direct betrokken zijn bij de uitvoering van 

de opdracht door Mr Martin Plak.  

 

5. Het uurtarief van Mr Martin Plak kan jaarlijks 

worden aangepast. Dergelijke aanpassing 

wordt een maand tevoren schriftelijk 

meegedeeld en geacht te zijn aanvaard, tenzij 

de opdrachtgever vóór de ingangsdatum bij 

Mr Martin Plak schriftelijk bezwaar heeft 

gemaakt. Declaraties van Mr Martin Plak 

worden per e-mail of per gewone post 

verzonden en zijn na verloop van veertien 

dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien de 

gefactureerde bedragen niet binnen die 

termijn op de rekening van Mr Martin Plak 

zijn bijgeschreven, is de opdrachtgever in 

verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is 

en zonder dat een beroep op opschorting, 

retentie of verrekening is toegestaan. Alle 

werkzaamheden van Mr Martin Plak zijn 

opgeschort, zolang het verzuim voortduurt.

   

 

6. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie 

dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veer-

tien dagen na factuurdatum bij Mr Martin Plak 

te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de de-

claratie definitief zonder protest is aanvaard. 

  

 

7. Overige geschillen zullen uitsluitend worden 

beslecht door de rechter in het arrondisse-

ment waarin Mr Martin Plak kantoor houdt. De 

rechtsverhouding tussen Mr Martin Plak en de 

opdrachtgever is onderworpen aan het Neder-

lands recht.   

 

8. Alle vorderingsrechten die de opdrachtgever 

jegens Mr Martin Plak kan inroepen, vervallen 

in elk geval één jaar na het moment waarop 

de opdrachtgever bekend werd of redelijker-

wijs bekend kon zijn met het bestaan van de-

ze rechten.  


