
 
ALGEMENE VOORWAARDEN        
 
1. Algemeen 
 
Nathalie Simons B.V., tevens handelend onder de naam Het Kinderrechtkantoor, is een naar 
Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die is gevestigd te Arnhem en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71097635. 
 
Nathalie Simons B.V. stelt zich ten doel de advocatuur uit te oefenen voor minderjarigen. 
 
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht / 
gewijzigde opdracht en/of vervolgopdracht, die aan Nathalie Simons B.V. wordt verleend. 
 
Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van die natuurlijke en 
rechtspersonen, die direct of indirect zijn betrokken bij de dienstvelening door of vanwege 
Nathalie Simons B.V., een ieder die door genoemde Nathalie Simons B.V. wordt 
ingeschakeld en een ieder voor wie Nathalie Simons B.V. aansprakelijk is. 
 
 2. Overeenkomst 
 
Nathalie Simons B.V. geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De werking van 
artikel 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Iedere partij kan de overeenkomst van opdracht – onder opgave van redenen – voortijdig en 
met onmiddellijke ingang opzeggen. 
 
Nathalie Simons B.V. kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van 
een opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij 
de autoriteiten te melden zonder opdrachtgever daarover in te lichten. 
 
 
3. Aansprakelijkheid 
 
De aansprakelijkheid van Nathalie Simons B.V. is beperkt tot het bedrag dat de gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen 
met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de B.V. komende eigen 
risico. De verzekering is ondergebracht bij AON, Paalbergweg 2-4, 1105 AG  Amsterdam. 
www.aon.nl 
 
Nathalie Simons B.V. zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, 
steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Nathalie Simons B.V. is niet aansprakelijk voor 
enig tekortschieden en/of onrechtmatige daad van deze derden. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
4A. Pro deo zaken: 
 
Tenzij anders overeengekomen staat Nathalie Simons B.V. de in aanmerking komende 
opdrachtgevers bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Nathalie 
Simons B.V. draagt in het voorkomende geval zorg voor het aanvragen van de toevoeging. 
Indien geen toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand, worden de door 
de advocaat met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden verricht op basis van 
het honorarium dat in de opdrachtbevestiging is vermeld.  
 
De opdrachtgever voor wie de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft verstrekt, 
dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met 
terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet limitatief): 
a. de opdrachtgever de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden; 
b. de zaak waarvoor de toevoeging was verstrekt, op het moment van de definitieve 
afhandeling daarvan, een resultaat (geld of een vordering die geld waard is) heeft 
opgeleverd van minimaal een bedrag ter hoogte van 50% van het heffingsvrij vermogen; 
c. om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald. 
 
Indien de toevoeging om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken door de Raad voor 
Rechtsbijstand, dan is de opdrachtgever voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden 
alsnog het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium en de kantoorkosten 
verschuldigd. 
 
In het geval de opdrachtgever bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de 
Raad voor Rechtsbijstand, dient de opdrachtgever daarvoor zelf zorg te dragen. De 
verantwoordelijkheid voor de bezwaarprocedure ligt bij de opdrachtgever, tenzij daarover 
met Nathalie Simons B.V. uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. 
 
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de door de Raad voor Rechtsbijstand 
gehanteerde normen zich na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen. 
Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – 
uitgangspunten wordt daarom verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: 
www.rvr.org 

4B. Declaratie en betaling 
 
De werkzaamheden zullen door Nathalie Simons B.V. in rekening worden gebracht op basis 
van een uurtarief. Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard van de 
werkzaamheden, met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting in principe iedere 
maand in rekening gebracht. 
 



 
 
 
 
 

 
Nathalie Simons B.V. kan een voorschot bij aanvang van de dienstverlening in rekening 
brengen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening, tenzij anders is 
overeengekomen. 
 
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de declaraties te geschieden binnen 14 
dagen vanaf factuurdatum. Indien betaling binnen de daarvoor geldende termijn uitblijft, is de 
cliënt in verzuim, waardoor de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ad 10% 
over het openstaande bedrag verschuldigd is. 
 
Bij niet tijdige betaling is Nathalie Simons B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te 
schorten, totdat betaling van de openstaande declaraties heeft plaatsgevonden, met 
uitsluiting van iedere aansprakelijkheid. 
 
 
5. Archivering 
 
Het dossier wordt gedurende 5 jaar na het einde van de opdracht bewaard en wordt daarna 
zonder nadere aankondiging vernietigd. 
 
 
6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 
Op de rechtsverhouding tussen Nathalie Simons B.V. en de opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde 
rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 
 
Nathalie Simons B.V. ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de 
advocatuur. 
 
Nathalie Simons heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om 
eventuele klachten in een redelijke termijn en op constructieve wijze af te wikkelen. Deze is 
te vinden op www.hetkinderrechtkantoor.nl 
 
 
7. Diversen 
 
Alle rechten uit welke hoofde ook, die de cliënt meent te hebben jegens Nathalie Simons 
B.V. in verband met de namens de B.V. uitgevoerde werkzaamheden vervallen in ieder geval 
één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden 
met het bestaan van deze rechten. 
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