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Algemeen
1. Van Niftrik Advocatuur is de handelsnaam van mr. R.C.A. van Niftrik, die kantoor houdt aan de 
Oranjesingel 2 (6511 NS) te Nijmegen met als doel het uitoefenen van een advocatenpraktijk. Van 
Niftrik advocatuur is als eenmanszaak in het handelsregister ingeschreven onder KvK-nummer 
72345772.

22. De aan Van Niftrik Advocatuur verbonden advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de 
Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, 
info@advocatenorde.nl. Meer informatie over de wet- en regelgeving die van toepassing is op 
advocaten vindt u op www.advocatenorde.nl.

Toepasselijkheid
3.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan Van 
Niftrik advocatuur dan wel aan medewerkers van Van Niftrik Advocatuur. Aan de algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met Van Niftrik Advocatuur aangegane 
overeenkomst(en) slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige 
voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene 
voorwaarden van Van Niftrik Advocatuur.

44. Alle opdrachten worden door Van Niftrik Advocatuur beschouwd als uitsluitend aan haar 
gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden 
uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Alle personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene 
voorwaarden een beroep doen.

66. Ingeval niet tot de organisatie van Van Niftrik Advocatuur behorende derden bij de uitvoering van 
de opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever 
geschieden.

Betaling
7. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de 
factuurdatum, in Nederlandse valuta, door storting op NL 10 KNAB 0401 0118 87 t.n.v. Van Niftrik 
Advocatuur, zonder enig recht op korting of verrekening. 

88. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn – dan wel niet binnen de nader 
overeengekomen termijn – heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Van 
Niftrik Advocatuur, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag 
opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, 
een en ander onverminderd de verdere rechten die Van Niftrik Advocatuur heeft. 

99. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de 
vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld 
op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. 

10. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 
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Reclame
11.11. Een reclame met betrekking tot de verricht werkzaamheden en het factuurbedrag dient 
schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
opdrachtgever reclameert – dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien 
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken – aan Van 
Niftrik Advocatuur kenbaar gemaakt te worden. Een reclame schort de betalingsverplichting van 
opdrachtgever niet op. 

Aansprakelijkheid
112. Elke aansprakelijkheid van Van Niftrik Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop de door Van 
Niftrik advocatuur bij Markel Insurance S.E. (Westerlaan 18, 3016CK Rotterdam) afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de 
verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

13. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tot een bedrag van maximaal
€€ 1.000.000,- per aanspraak. Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld 
en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Deze verzekering biedt echter 
geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA van toepassing is en/of die in de USA in 
rechte aanhangig worden gemaakt.

Derdengelden
14. Van Niftrik Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden. Gelden van derden 
kunnen om die reden niet door Van Niftrik Advocatuur ontvangen worden.

KlKlachtregeling
15. Op iedere overeenkomst met Van Niftrik Advocatuur is de klachtenregeling van Van Niftrik 
Advocatuur van toepassing. Deze is te raadplegen op de website en zal op verzoek worden 
toegezonden.

Rechts- en forumkeuze
116. Op de rechtsverhouding tussen Van Niftrik Advocatuur en haar opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een 
geschil dat tussen Van Niftrik Advocatuur en haar opdrachtgever mocht ontstaan.


