
 

1 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
CUIJPERS VAN POL RUBBERG ADVOCATEN 
 
1. Algemeen 
“Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten”, afgekort “CPR Advocaten”, is de gemeenschappelijke handelsnaam 
van de advocaten mr. J. Cuijpers, gevestigd te Echt en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 14127426, mr. C.C.J. van Pol, gevestigd te Echt en geregistreerd in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54116082 en mr. M.J. Rubberg gevestigd te 
Echt en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67559913. Deze 
advocaten zijn zelfstandig optredende advocaten die vanuit hun eigen onderneming de overeenkomst met 
de opdrachtgever sluiten en zaken zelfstandig door middel van hun eigen onderneming behandelen. De 
advocaten delen enkele kosten en de faciliteiten van het kantoor en treden naar buiten op onder de 
hiervoor genoemde gemeenschappelijke naam. In het navolgende zullen de advocaten worden aangeduid 
met “Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten” en zal de opdrachtgever worden aangeduid met “de cliënt”.  
 
2. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden (hierna tevens te noemen “de voorwaarden”) zijn bedongen ten behoeve van 
alle werkzaamheden (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) van Cuijpers Van Pol 
Rubberg Advocaten en degenen die bij Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten in dienst zijn of daaraan 
verbonden.  
 
3. Opdracht 
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de individuele, onder de 
gemeenschappelijke naam handelende, advocaat die de opdracht van de cliënt op persoonlijke titel heeft 
aanvaard. Welke advocaat de opdracht heeft aanvaard, blijkt uit de opdrachtbevestiging die aan de cliënt 
wordt verzonden. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden 
kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De werking van de artikelen 
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
4. Derden 
Indien ten behoeve van de uitvoering van opdrachten gebruik dient te worden gemaakt van de diensten 
van derden, komen de kosten van deze derden ten laste van de cliënt. Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten 
is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden. Cuijpers Van Pol Rubberg 
Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien mogelijk, 
voorafgaand overleg plegen met de cliënt.  
 
5. Declaratie 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de door Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten 
verrichte werkzaamheden maandelijks bij wege van tussentijdse declaratie aan de cliënt doorbelast op 
basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, de 
kantoorkosten (8%), reiskosten (ad € 0,25 per kilometer), verschotten en omzetbelasting (21%). 
Verschotten zijn de kosten die Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten specifiek ten behoeve van de cliënt 
voldoet (zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten) en worden tegen kostprijs in rekening 
gebracht. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd met een 
index van maximaal zes procent. Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten is gerechtigd op ieder moment, zowel 
voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de cliënt één of meer verrekenbare voorschotten te 
verlangen. Betaling van (tussentijdse) declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, 
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tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betaling op één van de ten name van de 
individuele advocaat van Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten gestelde bankrekeningen leidt tot kwijting 
van de cliënt. De cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Cuijpers Van Pol Rubberg 
Advocaten is bevoegd gelden, die ten behoeve van de cliënt op de derdengeldenrekening staan, te 
verrekenen met openstaande declaraties. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is 
de cliënt van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd 
gelijk aan de wettelijke rente. Indien de cliënt in gebreke blijft met de voldoening van enige declaratie of 
een voorschot, is het Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten toegestaan -na voorafgaande aankondiging- haar 
werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Alle 
kosten die samenhangen met de invordering van openstaande declaraties komen voor rekening van de 
cliënt.  
 
6. Toevoegingen 
Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten staat in voorkomende gevallen cliënten bij op basis van door de 
overheid gefinancierde rechtsbijstand; een toevoeging. Indien de cliënt geen aanspraak maakt op een 
toevoeging, terwijl deze daar mogelijk wel voor in aanmerking komt, wordt dat schriftelijk vastgelegd. De 
Raad voor Rechtsbijstand verleent toevoegingen voorwaardelijk. Dat houdt in dat een toevoeging bij het 
einde van de zaak (of tussentijds) beëindigd kan worden. In het geval de werkzaamheden worden verricht 
op basis van een toevoeging, zal de individuele advocaat de cliënt op verzoek een urenoverzicht toezenden. 
Indien reeds werkzaamheden zijn verricht voordat de Raad voor Rechtsbijstand heeft besloten omtrent de 
toevoegingsaanvraag, en de betreffende aanvraag wordt afgewezen, dan zal het gebruikelijke uurtarief in 
rekening worden gebracht. Voor overige regelgeving omtrent de gefinancierde rechtsbijstand, wordt 
verwezen naar www.rechtsbijstand.nl.  
 
7. Aansprakelijkheid 
De individuele advocaten hebben elk een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De 
aansprakelijkheid van de advocaten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van 
een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het 
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde 
verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten in 
het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de cliënt is betaald. Daarbij 
geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot een bedrag van € 15.000,-. Alle 
vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Cuijpers Van Pol Rubberg 
Advocaten, of de werknemers van Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten, ter zake van door dezen verrichte 
werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of 
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden. 
 
8. Vernietiging dossiers 
Nadat een door Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten uitgevoerde opdracht is beëindigd, zal het dossier dat 
in verband met de opdracht is aangemaakt, gedurende een termijn van ten minste vijf jaar worden bewaard 
waarna Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten het recht heeft het dossier te vernietigen.  
 
9. Klachtenregeling 
In het geval van klachten over de dienstverlening van Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten, dient de cliënt 
contact op te nemen met de advocaat die de zaak behandelt. Indien overleg met deze advocaat geen 
oplossing oplevert, wordt de klacht voorgelegd aan een interne klachtenfunctionaris. Cuijpers Van Pol 
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Rubberg Advocaten maakt gebruik van een kantoorklachtenregeling. Een exemplaar van deze 
kantoorklachtenregeling wordt op eerste verzoek gratis verstrekt en is bovendien te downloaden via de 
website www.cpr-advocaten.nl. 
 
10. Privacyverklaring 
Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de 
cliënt. De wijze waarop de verwerking van deze persoonsgegevens plaatsvindt, wordt uitgelegd in de 
privacyverklaring van Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten. Een exemplaar van deze privacyverklaring 
wordt op eerste verzoek gratis verstrekt en is bovendien te downloaden via de website                           
www.cpr-advocaten.nl. 
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op de tussen Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten en haar cliënten gesloten overeenkomsten en op 
eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht 
van toepassing. Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uit 
genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 
 
12. Tot slot 
Indien de cliënt niet kan instemmen met de inhoud van deze algemene voorwaarden, dient dit binnen 
veertien dagen na toezending van de algemene voorwaarden schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt 
de worden aan de advocaat die de opdracht heeft aanvaard. 
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