[bedrijfsnaam]
t.a.v. [naam]
[adres]
[postcode] [plaats]

Heesch, [datum]
Uw kenmerk:
[kenmerk]

Ons kenmerk:
[dossiernummer]

Onderwerp:
[opdrachtgever/wederpartij]

Geachte [naam],
Op [datum] verzocht u mij werkzaamheden te verrichten in de hierboven genoemde zaak.
Ik bevestig de opdracht te aanvaarden. De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van
onze algemene voorwaarden. Een exemplaar is aangehecht. De toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden wordt van de hand gewezen.
1.

Opdracht
De werkzaamheden beogen tot het resultaat te leiden, dat: [beoogd resultaat].
De werkzaamheden omvatten: [werkzaamheden].

2.

Kosten
De werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief van € 120,00 te vermeerderen met 21% btw.
Voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt in plaats daarvan het wettelijke incassotarief.1
Voor gerechtelijke incassowerkzaamheden is het uurtarief gemaximeerd tot de proceskosten waarin
de wederpartij wordt veroordeeld. Bij incassozaken is geen tarief verschuldigd, indien uw vordering
niet wordt voldaan (no cure no pay). Verschotten worden aan u doorbelast.
De kosten worden zo veel mogelijk op de wederpartij verhaald.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Kasdiran Rechtspraktijk

mr. A.S. (Albert) Kasdiran
Jurist

1

Berekend conform artikel 4 van de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Kasdiran Rechtspraktijk
1 januari 2019
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
van Kasdiran Rechtspraktijk als in het handelsregister ingeschreven onder nummer 17268091 en hierna aangeduid
als opdrachtnemer. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen.
Artikel 1: Aard van de overeenkomst
De rechtsverhouding tussen partijen is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaald project en eindigt door volbrenging van de opdracht. Iedere
partij kan te allen tijde de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen.
Artikel 3: Uitvoering
Partijen zullen elkaar tijdig op de hoogte houden van feiten en omstandigheden, die voor de goede uitvoering van de
opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer afschriften van schriftelijke bewijsstukken
verstrekken. Opdrachtnemer zal niet procederen dan na van opdrachtgever daartoe verkregen toestemming.
Opdrachtnemer mag de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid door anderen laten uitvoeren.
Artikel 4: Honorarium
De werkzaamheden worden verricht tegen het overeengekomen uurtarief. Er wordt gerekend met een tijdseenheid
van 6 minuten. Voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt in plaats daarvan het wettelijke incassotarief
als vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit incassotarief is een percentage
van de hoofdsom en bedraagt:
• 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom (minimum: € 40)
• 10% over de volgende € 2.500 van de hoofdsom
• 5% over de volgende € 5.000 van de hoofdsom
• 1% over de volgende € 190.000 van de hoofdsom
• 0,5% over het meerdere (maximum: € 6.775)
De werkzaamheden in een gerechtelijke incassoprocedure worden verricht tegen het uurtarief tot een maximum van
de proceskosten waarin de wederpartij wordt veroordeeld. Het tarief wordt met 21% btw vermeerderd.
Artikel 5: Verschotten
Verschotten worden aan opdrachtgever doorbelast. Verschotten zijn de onkosten die aan de uitvoering van de
opdracht zijn verbonden, zoals leges van uittreksels, portokosten, reis- en verblijfkosten, explootkosten en
griffierechten. De reiskosten bedragen € 0,19 per afgelegde kilometer, te vermeerderen met 21% btw.
Artikel 6: Betaling
Facturatie geschiedt na volbrenging van de opdracht, na opzegging of ontbinding van de overeenkomst of indien
opdrachtgever na buitengerechtelijke handelingen geen toestemming verleent voor gerechtelijke handelingen.
Betaling geschiedt door verrekening met de door of namens opdrachtgever ontvangen gelden. Indien verrekening
niet mogelijk is, wordt de factuur binnen 30 dagen voldaan. Indien er moet worden geprocedeerd, wordt voor de
explootkosten en het griffierecht een voorschot verlangd. Het voorschot wordt binnen 7 dagen voldaan.
Artikel 7: Klachten
Opdrachtgever zal klachten over de werkzaamheden schriftelijk aan opdrachtnemer melden binnen 7 dagen, nadat
hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Klachten over het handelen en nalaten van
opdrachtnemer kunnen worden ingediend bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs
(www.nvra.nl).
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag, welke uit de daartoe afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Ieder recht op
schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Artikel 9: Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting behandeld en beslist door
de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.

