
                              
 
Algemene Voorwaarden Schouten Familierecht 
 
 
1. Schouten Familierecht is de handelsnaam van de eenmanszaak mr. H. Schouten Advocaat Mediator, die 

gedreven wordt door Hilde Schouten. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de 

totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bedingen in deze algemene 
voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Schouten Familierecht, doch tevens voor al diegenen 
die voor haar werkzaam zijn. 

3. Schouten Familierecht kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken 
van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel 
mogelijk vooraf met haar cliënt/opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal Schouten Familierecht 
aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Toepassing van de artikelen 7:404 en 
7:407 lid 2 BW is uitgesloten. 

4. De werkzaamheden van Schouten Familierecht worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Voor de 
uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting 
verschuldigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is 
uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Schouten Familierecht gerechtigd het 
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij zij hierover met de cliënt andere 
afspraken heeft gemaakt.  

5. Schouten Familierecht is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een 
ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.  

6. Betaling van declaraties van Schouten Familierecht dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt, ongeacht hetgeen nog openstaat, van 
rechtswege in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Schouten Familierecht is dan gerechtigd de 
uitvoering van de opdracht op te schorten. Schouten Familierecht is niet aansprakelijk voor schade, 
materieel noch immaterieel, die in een dergelijk geval ontstaat als gevolg van opschorting van de 
werkzaamheden. Bezwaar tegen een declaratie dient schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te 
geschieden, bij gebreke waarvan de rechten van cliënt vervallen. 

7. Alle kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de 
opdrachtgever. 

8. Schouten Familierecht beschikt niet over een Stichting Derdengelden en zal aldus geen gelden in depot 
houden of doen houden voor opdrachtgever of anderen. 

9. Schouten Familierecht is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot op het 
moment dat alle opeisbare vorderingen door opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

10. De aansprakelijkheid van Schouten Familierecht voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met 
de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Schouten Familierecht 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

11. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het zal worden 
vernietigd. 

12. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Schouten Familierecht is Nederlands recht van toepassing.  
13. In het geval van een klacht over dienstverlening of declaratiegeschil geldt de toepassing van de 

klachtenregeling van Schouten Familierecht. Deze regeling is gepubliceerd op de website van Schouten 
Familierecht (www.schoutenfamilierecht.nl) en wordt op het eerste verzoek aan de cliënt/opdrachtgever 
verstrekt.  

14. In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft Schouten Familierecht een privacy 
statement opgesteld, waarin beschreven wordt hoe en op welke wijze wordt omgegaan met (persoons-) 
gegevens van cliënten/opdrachtgevers/leveranciers. Dit privacy statement is gepubliceerd op de website van 
Schouten Familierecht en wordt op het eerste verzoek aan de cliënt/opdrachtgever verstrekt. 

15. Indien één of meer van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, 
dan wordt daardoor de geldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast. Partijen zullen alsdan in 
gezamenlijk overleg en in de geest van deze algemene voorwaarden de voorwaarden aanpassen, in die zin dat 
de niet-verbindende voorwaarde wordt vervangen door een voorwaarde die zo min mogelijk verschilt van de 
betreffende niet-verbindende voorwaarde. 
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