
Algemene voorwaarden Kolokatsi Advocaten 

Artikel 1 –  Het kantoor 

1.1 Kolokatsi advocaten is een samenwerkingsverband, geen maatschap, van de 
advocatenkantoren van mr. E. Kolokatsi (KvK-nr 69348901) en mr. L.P.A. Voskuilen (KvK-nr 
69229694). 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die mr. E. Kolokatsi 
of mr. L.P.A. Voskuilen uitvoert, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een 
opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor Kolokatsi 
advocaten ingeschakelde derden. Kosten in verband met inschakeling van derden worden 
doorbelast aan de opdrachtgever. Kolokatsi Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele 
tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de advocaten. 

1.5 Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen de advocaten van Kolokatsi 
Advocaten en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn.  

Artikel 2 – De overeenkomst  

2.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de eenmanszaak ontstaat middels 
aanvaarding van de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt altijd aan de opdrachtgever 
toegezonden. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis in. De advocaat voert daarbij 
de opdracht uit met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.  

2.2 Er ontstaat uitdrukkelijk geen overeenkomst tussen de opdrachtgever en het 
samenwerkingsverband als geheel, maar enkel tussen de opdrachtgever en de eenmanszaak 
van de betreffende advocaat.  

2.3 De advocaten van Kolokatsi Advocaten zijn vrij vervangingsmogelijkheden voor het 
optreden in rechte te treffen. 

2.4 De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk 
gedaan te worden. 

2.5 Het staat de advocaten van Kolokatsi Advocaten vrij om de opdracht op elk gewenst 
moment te beëindigen.  

2.6 Opzegging van de kant van opdrachtgever leidt er toe dat reeds verschuldigde honoraria 
evenwel moeten worden voldaan. 



2.7 Op iedere opdracht die de advocaten van Kolokatsi Advocaten, alsmede door Kolokatsi 
Advocaten ingeschakelde derden aannemen, maakt een geheimhoudingsplicht deel uit van 
alle informatie verwant aan de opdracht.  

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

3.1 De advocaten van de kantoorcombinatie Kolokatsi Advocaten zijn uitsluitend 
aansprakelijk voor handelen in de overeenkomst waarin zij contractspartij zijn. 

3.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de door de advocaat gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen 
met het toepasselijke eigen risico volgens de betreffende polis.  

Artikel 4– Honorarium, verschotten en kosten 

4.1 Indien de opdrachtgever  niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of 
er uitdrukkelijk voor kiest geen gebruik te maken van deze mogelijkheid, komt de advocaat 
een honorarium toe op basis van het afgesproken uurtarief.  

4.2 Naast het honorarium is de cliënt de kosten verschuldigd van verschotten, waaronder 
wordt begrepen mogelijk relevante kosten zoals griffierecht, reiskosten, kosten van derden.  

4.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever verschuldigd de kosten om buiten 
rechte betaling te verkrijgen te vergoeden.  

4.4 Indien na het versturen van een aanmaning, betaling evenwel uitblijft,  is de advocaat 
gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.  

Artikel 5 – Gesubsidieerde rechtsbijstand 

5.1 In het geval de opdracht alsmede het fiscaal jaarinkomen, zoals vastgesteld in de Wet op 
de Rechtsbijstand, zich hiervoor leent, kan gebruik worden gemaakt van de gesubsidieerde 
rechtsbijstand. Naar rato van het fiscaal jaarinkomen wordt een eigen bijdrage aan u in 
rekening gebracht. 

5.2 Ten aanzien van opdrachtgevers aan wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt 
vindt financiering van de rechtsbijstand voor zover mogelijk plaats op basis van 
gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. In het 
geval van een hoger fiscaal jaarinkomen dan zoals bepaald is in de normen in de Wet op de 
Rechtsbijstand, dient de opdrachtgever de kosten van de rechtsbijstand met terugwerkende 
kracht alsnog te voldoen. 

Artikel 6 – Bewaren gegevens 

6.1 Dossiers worden bewaard voor de duur van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van 
verzending van de eindbrief. Na afloop van de termijn wordt het dossier vernietigd.  

 



Artikel 7 – Klachten en geschillen 

7.1 Kolokatsi Advocaten heeft een interne klachtenregeling, die is gepubliceerd op onze 
website www.kolokatsiadvocaten.nl.  
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