
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN COOPER ADVOCATEN 

KVK: 76738981 

 

1.  COOPER ADVOCATEN COOPERATIEF U.A.  (h ierna: COOPER) is een  coöperat ie U.A. en heeft  tot  doel  het  (doen) u i toefenen van  

de rechtsprakt i jk , waaronder de  beoefening van het beroep van advocaat.  

2.  Al le  leden van deze coöperat ie U.A. z i jn ze l fstandig werkende advocaten,  ingeschreven bi j  de Nederlandse Orde van Advocaten  

(afdel ing Noord-Hol land),  die  –  a l  dan n iet  door middel  van een prakt i jkvennootschap –  voor e igen rekening en r is ico hun 

advocatenprakt i jk , onder de naam Cooper Advocaten, u i toefenen. De overeenkomst van opdracht  met opdrachtgever -   met 

u i ts lu i t ing van de art ike len 7:404 (dat een regel ing geeft  voor het  geval  het  de bedoel ing is  dat  een opdracht door een 

bepaalde persoon wordt u i tgevoerd)  en 7:407 l id 2 (dat  hoofdel i jke aansprakel i jkheid vest igt  voor het  geval  waarin aan twee 

of  meer personen een opdracht  wordt gegeven) van het Burgerl i jk  Wetboek –  wordt  aangegaan met de coöperat ie Cooper  

Advocaten U.A. , bestaande u i t  mr. H.H. Kelderhuis , h.o.d.n. Cooper Advocatuur, en mr. A.C.A.  Hei jman, h.o.d.n. Hei jman 

Legal ,  waarbi j  door één van beiden u i tvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.  

De algemene voorwaarden zi jn van toepassing op al le  aan de  Advocaat verst rekte opdrachten , daaro nder begrepen iedere  

vervolgopdracht of  gewi jz igde of  aanvul lende opdracht, zu lks  met u i ts lu i t ing van andere algemene voorwaarden, tenzi j  

voorafgaand aan de overeenkomst van opdracht schri f te l i jk  door part i jen anders  is overeengekomen. De  Algemene 

Voorwaarden zi jn eveneens van toepassing op al le  werkzaamheden  namens COOPER door een derde part i j ,  ongeacht of  deze 

werkzaamheden zi jn verr i cht  door een persoon in de  hoedanigheid van (ze l fstandige) advocaat , ( jur id i sch) medewerker,  

mediator of  anderszins.   

3.  Opdrachtgever stemt ermee in dat  de opdrachtbevest ig ing van COOPER digi taal  worden toegezonden.  

4.  De opdrachtgever is verantwoordel i jk  voor de ju istheid en vol ledigheid van de door hem aan COOPER verst rekte informat ie.  

Opdrachten aan COOPER le iden bovendien tot  inspanningsverpl i cht ingen en n iet  tot  resul taatverpl icht ingen van COOPER.  

5.  De leden van Cooper Advocaten  Coöperat ief  U.A. hebben gezamenl i jk  een  beroepsaansprakel i jkheidsverzekering die voldoet  

aan de door de Nederlandse  Orde van Advocaten voorgeschreven vere isten  (Al l ianz, nr . SF9980 8121 3) . Iedere  

aansprakel i jkheid  is beperkt  tot  het  bedrag dat in het  kader van deze verzekering in het  desbet ref fende geval  aan  

opdrachtgever wordt u i tbetaald ,  vermeerderd met het  e igen r is ico dat  op grond van de beroepsaansprakel i jkheidsverzekering 

ten laste van COOPER komt. Op verzoek van opdrachtgever kan inzage worden verkregen in de pol isvoorwaarden. Indien en  

voor zover -  om welke reden dan ook -  geen u i tkering krachtens de beroepsaansprakel i jkheidsverzekering mocht plaatsv inden,  

is  iedere aansprakel i jkheid van COOPER beperkt  tot  het  in  het  desbetref fende kalenderjaar door COOPER aan de opdrachtgever 

in rekening gebrachte -  en door opdrachtgever aan COOPER betaalde –  honorarium. Vorenstaande tot  een maximum van 

€  20.000,00.  

6.  De in de onderhavige A lgemene Voorwaarden omschreven u i ts lu i t ingen van aansprakel i jkheid z i jn ook van toepassing op enig  

in verband met het  n iet  deugdel i jk  funct ioneren van door C OOPER bi j  de u i tvoering van de dienstverlen ing gebruikte  

apparatuur, sof tware, gegevensbestanden of  andere middelen, a lsmede voor het  onderschept worden van audio en/of  

datatransmissies van te lefoon of  e -mai l ,  voor zover het  n iet  deugdel i jk  funct ioneren aan COO PER kan worden toegerekend.   

7.  De ui tvoering van de verst rekte  opdracht geschiedt  u i ts lu i tend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de  

inhoud van de verr ichte werkzaamheden en/of  verstrekte adviezen van COOPER aan de opdrachtgever geen rechten  ont lenen.  

8.  De opdrachtgever vr i jwaart  COOPER tegen vorderingen van derden die ste l len schade te hebben geleden door of  vanwege door 

COOPER ten behoeve van de opdrachtgever verr ichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.  

9.  Onverminderd het bepaalde in art ike l  6:89 BW, verval t  het  rech t op schadevergoeding in ieder geval  6 (zes)  maanden na de  

gebeurteni s of  het  nalaten waarui t  de schade di rect  of  indi rect  voortv loei t  en waarvoor COOPER aansprakel i jk  mocht z i jn .  

10.  COOPER zal  bi j  het  inschakelen van derden zoveel  mogel i jk  van tevoren overleg plegen met de  opdrachtgever  -  behoudens in 

geval  van het inschakelen van een deurwaarder  -  en bi j  de se lect ie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De  

kosten die  op enige  wi jze samenhangen met  derden worden aan opdrachtgever in  rekening gebracht . COOPER  is n ie t  

aansprakel i jk  voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zi jn/haar  aansprakel i jkheid wenst te  

beperken , is  COOPER bevoegd, mede namens de opdrachtgever,  om deze beperk ing van de aans prakel i jkheid te aanvaarden,  

a l thans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.  

11.  COOPER declareert  -  behoudens anderslu idende afspraak -  maandel i jks haar werkzaamheden op basis van bestede t i jd en het 

voor de opdracht geldende uurtarief  (het  honorarium). E ventueel  vermeerderd met de zogenaamde verschotten, bestaande 

u i t  de gemaakte kosten die in het  kader van de opdracht aan COOPER ten behoeve van de opdrachtgever in rekening zi jn  

gebracht zoals gr i f f ierecht, deurwaarderskosten,  re i skosten , kosten van u i t t r eksel s etc . Te al l en t i jde kan een voorschot 

gevraagd worden  voor  verr ichte of  te verr i chten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort  a ls geen 

voorschot ter dekking van verdere werkzaamheden voorhanden is.  Indien op voorschotbasi s wordt gewerk t, wordt het  

voorschot n iet  verrekend met tussent i jdse declarat ies , maar  met de e inddeclarat ie . Een eventueel  restant van het voorschot  

wordt bi j  het  e inde van de opdracht gerest i tueerd zonder dat  daarover rente verschuldigd i s.  Opdrachtgever stemt ermee i n  

dat  facturen van COOPER digi taal  worden toegezonden.  

12.  Betal ing van declarat ies van COOPER dient zonder opschort ing of  verrekening te geschieden  binnen veert ien dagen na 

factuurdatum; opdrachtgever doet afstand van e lk recht om een beroep te doen op opschort ing of  verrekening . Nadien is een  

rente verschuldigd van 1% per maand. Gerechte l i jke en bui tengerechte l i jke kosten die in verband staan met de invordering 
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van declarat ies komen voor rekening van opdrachtgever. COOPER heeft  het  recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever 

op te schorten indien deze ondanks aanmaning in gebreke bl i j f t  met het  vol ledig betalen van de declarat ie.  

13.  COOPER draagt e r zorg voor dat  de door haar ontvangen derdengelden worden gestort  op de bankrekening die wordt beheerd 

door de St icht ing Derdengelden  Cooper Advocaten. Aan de rechthebbende op deze gelden zal  een renteve rgoeding worden 

u i tgekeerd gel i jk  aan de rente die de betrokken bankinste l l ing over de gedeponeerde gelden vergoedt.  Op de te vergoeden  

rente worden de kosten van beheer in mindering gebracht.  

14.  Tenzi j  u i tdrukkel i jk  anders vermeld z i jn a l le  door COOPER genoemde bedragen exclusief  BTW.  

15.  COOPER zal  vertrouwel i jkheid betrachten zoals in  een opdrachtgever-opdrachtnemer re lat ie gepast  is.  Wel  kunnen gegevens 

van opdrachtgever binnen COOPER worden gebruikt  in  verband met (toets ing van ) haar processen en eventueel  tegenstr i jd ig  

belang, a lsmede in verband met  de behandel ing van de opdracht  en re lat iebeheer .  

16.  COOPER is op grond van geldende regelgeving verpl icht  de ident i te i t  van haar opdrachtgever vast  te ste l len en ongebruikel i jke 

transact ies onder omstandigheden bi j  de autori te i ten te melden.    

17.  Het met een opdracht gevormde dossier zal  gedurende 5 (v i j f )  jaar na het e indigen van de opdracht worden bewaard waarna 

COOPER het recht heeft  het  dossier te vern iet igen . Na verloop van de genoemde termi jn zal  zonder nadere aankondiging tot  

vern iet ig ing van het dossie r worden overgegaan.  

18.  Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en COOPER is  het  Nederlands recht van toepass ing. Al le geschi l len die u i t 

de rechtsverhouding voortv loeien zu l len u i ts lu i tend worden beslecht door de  bevoegde rech ter van de rechtbank Noord -

Hol land, l ocat ie Haarlem.  Ook de Klachten- en Geschi l lenregel ing Advocatuur is van toepassing op de dienstverle n ing van 

COOPER.  

19.  Afwi jk ingen van deze Algemene Voorwaarden gelden al leen indien zi j  schri f te l i jk  tussen de opdrachtgever en COOPER zi jn  

vastgelegd.  

20.  COOPER behoudt z ich het  recht  voor de Algemene Voorwaarden te wi jz igen.  De gewi jz igde Algemene Voorwaarden worden 

geacht te z i jn aanvaard indien de opdrachtgever n iet  binnen 14 (veert ien)  dagen nadat de gewi jz igde voorwaarden hem zi jn 

toegezonden  of  kenbaar geworden tegen de gewi jz igde voorwaarden bezwaar  heeft  ge maakt. De toepassel i jkheid van A lgemene 

Voorwaarden van enige andere part i j  b innen de rechtsverhouding worden u i tdrukkel i jk  van de hand gewezen.  

21.  Het auteursrecht op al le  door COOPER opgeste lde en/of  aan de opdrachtgever of  derden verschafte werken berust  bi j  

u i ts lu i t ing bi j  COOPER.  

 

 
COOPER ADVOCATEN COOPERATIEF U.A. is  gevest igd te Heemstede en ingeschreven in het  Hande lsregi ster onde r nr. 

76738981.  

 

 
 

 


