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1. Taskent Advocatuur  betreft een eenmanszaak. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt 
verleend aan Taskent Advocatuur , daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, en verder 
op alle (rechts)handelingen van Taskent Advocatuur met, voor of jegens cliënt. . Afwijking van de algemene voorwaarden is enkel 
mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.  
2. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. Taskent Advocatuur verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot 
opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
4. Alle opdrachten komen tot stand met Taskent Advocatuur, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een 
opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
5. Cliënt zal aan Taskent Advocatuur alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de 
overeenkomst, evenals alle informatie die Taskent Advocatuur van belang acht voor de behandeling van de zaak. Taskent 
Advocatuur zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat cliënt voor ogen staat, maar zij garandeert niet dat dit resultaat 
daadwerkelijk wordt bereikt.  
6. Bij de uitvoering van een opdracht mag Taskent Advocatuur mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect 
aan Taskent Advocatuur zijn verbonden. Taskent Advocatuur zal daarover vooraf overleg plegen met cliënt. Indien de uitvoering 
van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan Taskent Advocatuur verbonden zijn, worden ingeschakeld om 
werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Taskent Advocatuur niet aansprakelijk zijn voor fouten die 
door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.  
7.  Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is 
cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze aanspraak jegens 
Taskent Advocatuur, schriftelijk aan Taskent Advocatuur mede te delen op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de 
schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Taskent Advocatuur aansprakelijk is, tenzij die aanspraak inmiddels bij de 
bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Taskent Advocatuur is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang cliënt zijn verplichtingen 
jegens Taskent Advocatuur niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met Taskent Advocatuur te ontbinden is in een 
dergelijk geval uitgesloten.  
8. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag dat de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat onder die polis gedragen moet worden (€ 500.000,-- per aanspraak). De polis met 
de voorwaarden ligt ter inzage op het bezoekadres van Taskent Advocatuur.  Indien en voor zover om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met 
de opdracht in rekening gebrachte honorarium.  
9. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade wordt bij dezen uitgesloten. De 
aansprakelijkheid voor beroepsfouten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van 
vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Taskent Advocatuur voert de opdracht 
uitsluitend uit ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Taskent Advocatuur geen rechten ontlenen. 
Cliënt vrijwaart Taskent Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden 
door werkzaamheden die Taskent Advocatuur ten behoeve van cliënt verrichten of hebben verricht.   
10. Het honorarium Taskent Advocatuur wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de 
toepasbare uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten, zulks tenzij een andere wijze van de berekening van het 
honorarium is overeengekomen. Uurtarieven zijn exclusief BTW. Taskent Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde 
uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen jaarlijks te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is 
medegedeeld. Taskent Advocatuur is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en verschotten te verlangen. 
Taskent Advocatuur is gerechtigd een eventueel door cliënt betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met een oude 
openstaande declaratie. 
11. Indien er derden worden ingeschakeld, griffierechten, betekeningskosten betaald dienen te worden, dan wel andere 
bijkomende kosten zich voordoen, zullen de kosten die daaruit voortvloeien bij cliënt in rekening worden gebracht. Een kopie van 
de aan die kosten ten grondslag liggende factuur wordt aan cliënt toegezonden. 
12. De facturen van Taskent Advocatuur dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Bij te 
late betaling verkeert cliënt rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is tevens de wettelijke rente verschuldigd over de 
openstaande vordering. De Wet incassokosten is van toepassing op de overeenkomst. Daarnaast is cliënt na het verstrijken van de 
gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd. De zakelijke cliënt is na het 
verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd 
(artikel 6:119a BW). Taskent Advocatuur is, bij niet betaling van uitgevoerde werkzaamheden, onverwijld gerechtigd haar 
werkzaamheden op te schorten, totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, zonder dat zulks tot 
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enige schadeplichtigheid van Taskent Advocatuur kan leiden. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. 
13. Het is cliënt verboden producties van Taskent Advocatuur waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en 
(model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Taskent Advocatuur.   
14. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Taskent 
Advocatuur is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van advocaten. De 
geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Taskent Advocatuur in alle gevallen waar de Geschillencommissie 
Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige 
geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. 
Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het 
arrondissement van de vestigingsplaats van Taskent Advocatuur. 
15. Taskent advocatuur beschikt niet over een derdengelden rekening en kan dus géén derdengelden ontvangen.  
16. Indien mw. mr. S. Taskent - Demir onverhoopt gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de 
praktijk worden waargenomen door mw. mr. Mak (Mak Advocatuur), althans mw. mr. M. Kocuroglu (Sahin Advocaten) tenzij dit 
door omstandigheden niet mogelijk is.  Cliënt zal tijdig worden geïnformeerd omtrent het advocatenkantoor, dat wordt 
ingeschakeld ten behoeve van de waarneming. 


