
 
 

Algemene voorwaarden TEN DAM Juridisch Advies & Rechtshulp 
 
1. TEN DAM Juridisch Advies & Rechtshulp, hierna: “Ten Dam”, stelt zich ten doel het beroep van (bedrijfs)(juridisch) 

adviseur en belangenbehartiger (in- en buiten rechte) uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. 
2. Opdrachten gegeven aan Ten Dam zijn overeenkomsten van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 lid 1 BW. 

Toepassing van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:422 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een 
overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door een daartoe bevoegde persoon van Ten Dam 
is aanvaard. Ten Dam zal zich bij de uitvoering van opdrachten naar vermogen inspannen. 

3. Bij de uitvoering van opdrachten kan Ten Dam derden inschakelen indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de 
opdracht dan wel Ten Dam dat gewenst acht. Ten Dam is gemachtigd namens cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen 
van derden, door Ten Dam in het kader van de opdracht ingeschakeld, te aanvaarden, in welk geval die 
aansprakelijkheidbeperkingen ook zullen gelden in de rechtsverhouding tussen cliënt en Ten Dam. Ten Dam is echter 
niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door Ten Dam ingeschakelde derden. 

4. Voor de uitvoering van de opdracht is door cliënt aan Ten Dam honorarium vermeerderd met verschotten, 
kantoorkosten (een bedrag ter grootte van zeven procent van het honorarium), kosten van ingeschakelde derden en 
omzetbelasting verschuldigd.  Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal aan de opdracht bestede uren 
vermenigvuldigd met het van tijd tot tijd geldende uurtarief van Ten Dam. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien 
de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden 
gebracht. Ten Dam is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 
voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Ten Dam is gerechtigd het tijdevenredig uurhonorarium van tijd 
tot tijd aan te passen. 

5. Declaraties van Ten Dam dienen door de cliënt te worden voldaan binnen veertien dagen na de declaratiedatum op het 
door Ten Dam daartoe aan cliënt aangegeven bankrekeningnummer, zulks zonder opschorting, verrekening of aftrek 
uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen een declaratie dient cliënt binnen veertien dagen na de declaratiedatum middels 
een aangetekend schrijven aan Ten Dam kenbaar te maken bij gebreke waarvan de declaratie als onbetwist aanvaard 
wordt beschouwd. Indien cliënt een rechtspersoon is, is de natuurlijk persoon die namens cliënt de opdracht aan Ten 
dam heeft verstrekt naast cliënt jegens Ten Dam hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen van 
cliënt voortvloeiende uit de overeenkomst. Ingeval van overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is 
cliënt met ingang van de vijftiende dag na de declaratiedatum in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 
twee procent per maand of een gedeelte van een maand en is Ten Dam onmiddellijk gerechtigd de (verdere) 
uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Ten Dam kan leiden. 
Indien Ten Dam jegens cliënt tot incassomaatregelen overgaat, is cliënt gehouden alle kosten daarmee verbonden aan 
Ten Dam te vergoeden in welk geval: 
a. de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op vijftien procent van de opeisbare som met een minimum 
van tweehonderdvijftig euro te vermeerderen met omzetbelasting; 
b. de kosten van gerechtelijke incassomaatregelen worden gesteld op reële kosten en derhalve niet op basis van 
zogenoemde geliquideerde kosten. 

6. Klachten over de uitvoering van een opdracht en daaruit voortvloeiende claims dienen binnen veertien dagen na het 
aan cliënt bekend worden van de reden van de klacht middels een aangetekend schrijven aan Ten Dam gemotiveerd 
kenbaar te worden gemaakt en worden slechts in behandeling genomen indien cliënt aan al zijn verplichtingen jegens 
Ten Dam volledig heeft voldaan. Het recht van cliënt om zijn aanspraken jegens Ten Dam op nakoming of 
schadevergoeding middels een rechtsvordering geldend te doen maken, vervalt een jaar na het aan cliënt bekend 
worden van de reden daaraan ten grondslag liggende. 

7. De aansprakelijkheid van Ten Dam jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met 
de uitvoering van een opdracht, is te allen tijde beperkt tot het door Ten Dam in verband met betreffende opdracht in 
rekening gebrachte honorarium met een maximum van tweeduizend euro. Eventuele bestuurders en werknemers van 
Ten Dam zijn niet persoonlijk jegens cliënt aansprakelijk. Cliënt vrijwaart Ten Dam tegen alle aanspraken van derden, 
de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor 
de opdracht verricht. Ten Dam is gerechtigd uitvoering van een opdracht op ieder moment te beëindigen zonder tot 
enige schadevergoeding jegens cliënt gehouden te zijn. 

8. Ingeval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bedingen 
onverminderd van toepassing. Aan het nietige/vernietigde beding komt alsdan een betekenis toe, waarop wel een 
beroep kan worden gedaan, die zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het vervallen beding. 

9. Op de rechtsverhouding tussen Ten Dam en cliënt is Nederlands recht van toepassing. 
Alle voorkomende geschillen - die niet in onderling overleg worden opgelost - zullen, voor zover gedragsrechtelijk en 
wettelijk mogelijk, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage met dien 
verstande dat Ten Dam naar diens keuze ook het recht heeft om een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde 
rechter van het rechtsgebied waarbinnen cliënt is gevestigd 

10. Ten Dam is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is kenbaar via 
de website van Ten Dam (www.jurincasso.nl). Deze algemene voorwaarden dan wel eventuele opvolgende versies 
daarvan zijn (ook) van toepassing op aanvullende en opvolgende opdrachten van cliënt aan Ten Dam. 
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