
 
Algemene voorwaarden Strengers & Zijlstra Familierecht 

 

Toepassing: 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen 

hoe dan ook genaamd van Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation met derden. 

Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken door een voorafgaande schriftelijke akte ondertekend door mr. 

M.M. Strengers en/of mr. G.H. Zijlstra. 

2. Strengers & Zijlstra Familierecht is een samenwerkingsverband tussen de eenmanszaken Strengers 

Familierecht en Zijlstra Advocatuur en Mediation. Mr. M.M. Strengers en mr. G.H. Zijlstra werken ieder 

voor eigen rekening en risico. 

3. Strengers Familierecht en Zijlstra Advocatuur en Mediation zijn eenmanszaken die zich ten doel stellen de 

praktijk van advocaat, procesadvocaat en mediator uit te oefenen in de meest ruime zin. 

4. De opdracht tot het verrichten van juridische werkzaamheden en/of het optreden als mediator wordt 

aangenomen door mr. M.M. Strengers, h.o.d.n. Strengers Familierecht of mr. G.H. Zijlstra, h.o.d.n. Zijlstra 

Advocatuur en Mediation, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Op deze opdrachten zijn 

onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 

5. Voor alle opdrachten geldt dat de werking van artikel 7: 404 en 407 lid 2 BW worden uitgesloten.  

6. Strengers Familierecht en Zijlstra Advocatuur en Mediation zijn gehouden tot het betrachten van de zorg die 

bij de door of vanwege hen verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hen 

kunnen worden verwacht. Zij staan niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 

7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van 

cliënten. 

 

Aansprakelijkheid: 

8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot 

aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen                                           

waarop de door Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation afgesloten beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt 

ook een nalaten begrepen.  

9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan 

personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en 

Mediation aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de 

door Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation afgesloten algemene 

aansprakelijkheidsverzekering (verder te noemen “-AVB-“) aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen 

risico dat Strengers Familierecht en of Zijlstra Advocatuur en Mediation in verband met die verzekering 

dragen. 

10. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de AVB voor schade als gevolg van die 

aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van door Strengers 

Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation beperkt tot in het rekening gebrachte honorarium en 

ieder geval tot een bedrag ad € 10.000,--.  

11. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval binnen 1 jaar nadat cliënt de 

beroepsfout die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Strengers 

Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation aansprakelijk is of zou kunnen zijn heeft ontdekt of 

redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

12. De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van 

bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Strengers Familierecht en/of Zijlstra 

Advocatuur. 

 

Aansprakelijkheid en Derden:  

13. Bij de uitvoering van een opdracht mogen Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation 

mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Strengers Familierecht en/of Zijlstra 



 
Advocatuur en Mediation zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer 

personen die niet aan Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation verbonden zijn, worden 

ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zullen Strengers 

Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen 

van deze persoon of personen.  

14. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden 

ingeschakeld,  hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken Strengers Familierecht en/of 

Zijlstra Advocatuur en Mediation gaan er vanuit, en bedingen zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven 

opdrachten van de cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede 

namens die cliënt te aanvaarden.  

15. Niet alleen Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering 

van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene 

voorwaarden. 

 

Declaraties 

16. Een eerste gesprek is slechts kosteloos is indien dit vooraf door Strengers Familierecht en/of Zijlstra 

Advocatuur en Mediation schriftelijk is bevestigd. Alle uit dit gesprek voortvloeiende of daarmee 

samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht. 

17. Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation kunnen steeds betaling van een voorschot 

verlangen voor door haar te verrichten werkzaamheden en door haar te maken kosten. Zij zijn gerechtigd 

de werkzaamheden pas aan te vangen nadat het voorschot is voldaan. Tevens kan Strengers Familierecht 

en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation haar werkzaamheden opschorten totdat dit voorschot is voldaan. In 

dat geval zijn Strengers Familierecht noch Zijlstra Advocatuur en Mediation aansprakelijk voor welke schade 

dan ook die uit het staken van de werkzaamheden voor cliënt mocht voortvloeien. Een ontvangen voorschot 

wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.  

18. In geval een gerechtelijke procedure wordt gevoerd is de cliënt gehouden het in verband daarmee 

gerechtigde griffierecht tijdig te betalen aan Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation, 

die voor doorbetaling van het griffierecht aan de gerechtelijke instantie zorg zal dragen. Strengers 

Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation zullen zich pas stellen nadat betaling van het 

griffierecht van de cliënt is ontvangen. Indien de client het griffierecht niet tijdig zal voldoen waardoor 

Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation het griffierecht niet tijdig kunnen voldoen 

zijn Strengers Familierecht en Zijlstra Advocatuur en Mediation niet aansprakelijk voor welke schade dan 

ook die in dit geval uit het niet tijdig betalen van het griffierecht voor cliënt mocht voortvloeien.  

19. Indien in een voorgaande c.q. andere zaak die voor cliënt behandeld is een declaratie waarvan de 

betalingstermijn verstreken niet is voldaan, is Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation 

gerechtigd de werkzaamheden in de lopende zaak te staken totdat in de vorige zaak/zaken de openstaande 

declaratie met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel is voldaan.  

20. Betaling van declaraties van Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation dient, zonder 

opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze 

termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd.  

21. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de cliënt is Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur 

en Mediation gerechtigd voor of van de cliënt te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) 

wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan is Strengers Familierecht of Zijlstra Advocatuur en 

Mediation verschuldigd is.  

22. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een 

minimum van 15 % of € 40,- over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de cliënt. De 

gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening 

van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 

23. Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation heeft het recht het door haar gehanteerde 

basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein jaarlijks – ook 

tijdens de looptijd van de opdracht - te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 



 
10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht 

tussen Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation enerzijds en de cliënt anderzijds, heeft 

de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 14e dag na de 

factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de cliënt is toegezonden na de verhoging van het 

basisuurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding. 

24. Indien een opdracht wordt ingetrokken is betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht 

onverminderd verschuldigd. 

 

Overig 

25. Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation beschikken over een klachtregeling. De 

klachtregeling is beschikbaar op de website www.szfamilierecht.nl. Deze klachtregeling is ook op te vragen 

bij Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur. 

26. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door 

Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

Als Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation als eisende partij optreedt, is zij in 

afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking 

komende buitenlandse) rechter.  

27. Strengers Familierecht en/of Zijlstra Advocatuur en Mediation is in verband met geldende 

(toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, 

verplicht om de identiteit van hun cliënten vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden 

ongebruikelijke transacties bij het  bevoegd gezag te melden. Door Strengers Familierecht en/of Zijlstra 

Advocatuur en Mediation een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij 

voor zover nodig daartoe zijn toestemming. 

 

http://www.szfamilierecht.nl/

