
ALGEMENE VOORWAARDEN (gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69485828) 
Van: Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven, advocaat 
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Artikel 1. Algemene voorwaarden  
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere 
gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht en alle overige werkzaamheden, waarvoor aan Mr. Drs. C.W.I. van 
Vlokhoven, handelende onder de naam DGA Recht,  opdracht wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als 
gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 69485828 en zijn bovendien opgenomen in de website http://www.dgarecht.com Op verzoek van 
opdrachtgevers en van degene die overwegen een opdracht te verstrekken worden deze algemene voorwaarden in 
schriftelijke vorm kosteloos toegezonden.  
 
Artikel 2. Kantoorgegevens 
Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven is met zijn kantoor gevestigd aan Koningshoeven 18 5018 AB Tilburg en oefent zijn 
praktijk uit als eenmanszaak. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en als advocaat in Nederland ingeschreven 
bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, 
info@advocatenorde.nl. Uit dien hoofde is hij gebonden aan de gedragsregels die zijn te vinden onder 
http://www.advocatenorde.nl. Voorts is hij onderworpen aan tuchtrechtspraak. Klachten die u aan de tuchtrechter 
wilt voorleggen kunnen ook eerst bij de deken van de Orde van Advocaten Zeeland- West Brabant (Postbus 2530 
4800 CM Breda, tel: 076 - 520 54 15) aan de orde worden gesteld. Het uurtarief van Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven 
bedraagt per 01-01-2019 € 250,-- per uur exclusief B.T.W. en exclusief verschotten en exclusief griffierechten. Kosten 
van door Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven in overleg met de opdrachtgever  ingeschakelde derden (waaronder met 
name derden die specialistische bijdrage kunnen leveren aan de dienstverlening aan betreffende opdrachtgever) 
worden separaat aan betreffende opdrachtgever in rekening gebracht.  
 
Artikel 3. De opdracht 
a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Mr. Drs. C.W. I. van Vlokhoven, ook in geval van samenwerking 
met andere advocaten, tenzij in de opdrachtbevestiging anders wordt vermeld. Bij samenwerking met andere 
adviseurs of advocaten is Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven enkel aansprakelijk voor de door hemzelf verrichte 
werkzaamheden en niet voor de door andere adviseurs of advocaten in die samenwerking verrichte werkzaamheden.              
b. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven 
de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een,gelet op de 
omstandigheden, redelijke termijn. 
c. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door 
Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de 
inhoud van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan. 
 
Artikel 4. Derden 
a. Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven is gerechtigd bij de uitvoering van werkzaamheden derden, die al dan niet direct of 
indirect aan hem zijn verbonden, in te schakelen. 
b. Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven is niet aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van deze derden. 
c. Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven is bevoegd om, mede namens de opdrachtgever, een aansprakelijkheidsbeperking 
van de ingeschakelde derden te aanvaarden. 
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
a. De persoonlijke aansprakelijkheid van Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven en andere 
medewerkers is uitgesloten.  
b. Alle aanspraken jegens hem vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat de opdrachtgever redelijkerwijs 
met de betreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven zijn 
ingediend. 
c. De aansprakelijkheid van Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het 
betreffende geval door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het 
bedrag van het eigen risico dat hij  in verband met die verzekering draagt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
is ondergebracht bij Turien & Co, Assuradeuren. Deze beroepsverzekering geeft dekking voor aanspraken, die tegen 
Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven zijn ingesteld en/ of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen 
de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten (advocatuur) die zijn of 
worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging van Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven en ten behoeve van binnen de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigde opdrachtgevers. Het verzekerd bedrag bedraagt maximaal 



€ 1.250.000,-- per aanspraak tot in totaal voor alle aanspraken in enig jaar € 2.500.000,--.                                                                                                                                               
d. Indien er, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Mr. Drs. C.W.I. 
van Vlokhoven beperkt tot het  factuur - bedrag dat betrekking heeft op het betreffende onderdeel van de opdracht, 
met een maximum van € 10.000,--.                                                                                                                                                                
e. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen 
aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden jegens Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven geen rechten ontlenen. De 
opdrachtgever vrijwaart Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven voor alle aanspraken van derden. 
Artikel 6. Honorarium en betaling 
a. Naast het overeengekomen uurtarief is de opdrachtgever de BTW verschuldigd. Voorts komen voor rekening van 
de opdrachtgever de kosten van ingeschakelde derden, reiskosten, griffierechten, kosten van experts. 
b. Betaling van de facturen van Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven dient plaats te vinden binnen de op de factuur 
aangegeven datum en dient zonder een beroep op opschorting of verrekening te worden voldaan. Bij gebreke van 
tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een vast bedrag 
van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten. 
c. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de 
duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. 
d. Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven  is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot zal 
worden verrekend met de laatste declaratie. 
 
Artikel 7. Privacy-verklaring 

a. Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven  gebruikt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers uitsluitend om hun 
zaken/dossier te beheren, om zijn (juridische) dienstverlening aan zijn opdrachtgevers ter beschikking te 
stellen.  

b. Hij verwerkt persoonsgegevens die door opdrachtgevers aan hem in het kader van juridische 
dienstverlening worden verstrekt en wel met name bij hem op zijn vestigingsadres te Tilburg. Het betreffen 
de volgende gegevens van de betreffende opdrachtgever: 

o voor- en achternaam; 
o Aanhef: Dhr./Mevr.; 
o E-mailadres; 
o telefoonnummer; 
o locatiegegevens; 
o IP-adres; 
o Bedrijfsnaam (indien van toepassing); 
o KvK-registratienummer (indien van toepassing); 
o Betaal- en factureringsinformatie; 
o Telefoon-ID; 
o kopie identiteitsbewijs (indien van toepassing) 

c. Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven deelt uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties; de advocaat van de 
wederpartij; en met andere derden indien noodzakelijk in het kader van de juridische dienstverlening. 

d. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende grondslagen uit art. 6 van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

1. Toestemming 
2. Uitvoering, opdracht tot juridische dienstverlening 
3. Wettelijke verplichting. Vervulling van een taak van algemeen belang, van gerechtvaardigd belang 

van DGA Recht of belang van een derde. 
Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te 
trekken. In dat geval zullen de betreffende verwerkingen van uw gegevens worden beëindigd. 

e. De persoonsgegeven worden bewaard zolang als er sprake is van een cliënt-relatie, of zolang als ingevolge 
wettelijke voorschriften is geboden of zolang Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven op goede gronden meent 
gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 
a. Op de dienstverlening van Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
b. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter die ingevolge het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering relatief en absoluut bevoegd is.  
 
Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden 
Mr. Drs. C.W.I. van Vlokhoven behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.  
 


