
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY VERKLARING 
  

Maatschap Van Gestel & Van der Schraaf Familierecht 
 

  
 
  
Algemene voorwaarden  

1. Van Gestel & Van der Schraaf Familierecht (verder te noemen: Van Gestel & Van der Schraaf) 

is een maatschap opgericht naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het beoefenen van de 

advocatuur en mediation. 

  

2. Van Gestel & Van der Schraaf is een kostenmaatschap waarbij iedere advocaat afzonderlijk 

voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot 

dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te 

zijn gegeven aan en aanvaard door de advocaat waarmee de overeenkomst tot dienstverlening is 

aangegaan, ook als de werkzaamheden worden verricht door een bepaalde aan Van Gestel & Van der 

Schraaf verbonden persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. 

  

3. Van Gestel & Van der Schraaf zal haar werkzaamheden in beginsel maandelijks in rekening 

brengen op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van € 225,-- per uur, exclusief BTW. Daarnaast 

worden kosten van derden doorbelast, zoals door Van Gestel & Van der Schraaf ingeschakelde 

deurwaarders en door gerechtelijke instanties in rekening gebrachte griffierechten. De 

betalingstermijn van facturen is 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij 

overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke 

rente verschuldigd. Aan incassomaatregelen verbonden werkelijk gemaakte kosten zullen ten laste 

van de opdrachtgever gebracht mogen worden. Van Gestel & Van der Schraaf is te allen tijde 

bevoegd om een voorschot te vragen ter zekerheid voor de betalingsverplichting van de 

opdrachtgever en zij is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling uitblijft 

van het voorschot waarom is verzocht. Van Gestel & Van der Schraaf heeft het recht het door haar 

gehanteerde honorarium tussentijds te wijzigen. 

  

4. Nadat de behandeling van een dossier door Van Gestel & Van der Schraaf is afgesloten, 

wordt het dossier gedurende vijf jaren gearchiveerd en vervolgens vernietigd. 

 

 

 

  



5. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het 

bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van Gestel & Van der Schraaf 

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van 

het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van Van Gestel & Van der Schraaf. 

  

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

personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Gestel & Van der Schraaf aansprakelijkheid 

draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van Gestel & Van der 

Schraaf gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het 

eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. 

  

7. Indien bovengenoemde verzekeringen om wat voor reden dan ook niet tot uitkering 

mochten komen, dan is de aansprakelijkheid van Van Gestel & Van  der Schraaf beperkt tot een 

bedrag van maximaal € 50.000,--. 

  

8. Iedere aanspraak op Van Gestel & Van der Schraaf vervalt indien de vordering tot vergoeding 

van schade niet binnen een jaar in rechte aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf de dag dat degene 

wiens aanspraak het betreft redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop 

de aanspraak is gebaseerd. 

  

9. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van een ieder die al dan 

niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee 

aansprakelijk kan zijn. Dit geldt ook voor vroegere vennoten of medewerkers van Van Gestel & Van 

der Schraaf en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het 

kantoor van Van Gestel & Van der Schraaf hebben verlaten. 

  

10. Indien Van Gestel & Van der Schraaf bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt, 

dan is zij gemachtigd om door die derden gehanteerde voorwaarden en 

aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden. Iedere 

aansprakelijkheid van Van Gestel & Van der Schraaf voor tekortkomingen van door haar 

ingeschakelde derden is uitgesloten. 

  

11. Op de rechtsverhouding tussen Van Gestel & Van der Schraaf en de opdrachtgever is 

Nederlands recht van toepassing. Slechts de rechtbank Amsterdam is bevoegd om van geschillen die 

voort mochten vloeien uit de uitvoering van de opdracht kennis te nemen. De algemene 

voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 126/2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privacy verklaring 

Van Gestel & Van der Schraaf zorgt dat persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt 

vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende 

wet- en regelgeving verwerkt. 

  

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Van Gestel & Van der Schraaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar 

diensten en/of omdat u deze aan haar verstrekt. De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, 

afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, zijn voor- en achternaam, geslacht, 

geboorteplaats en -datum, burgerservicenummer, nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer en 

e-mailadres. 

  

Grondslag en doel van de verwerking en bewaartermijn 

Van Gestel & Van der Schraaf verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan 

een verstrekte opdracht en om te kunnen voldoen aan een verplichting volgens de wet of de 

gedragsregels voor advocatuur en mediation, zoals het verifiëren van identiteit. 

Van Gestel & Van der Schraaf bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze 

yerstrekt zijn. De bewaartermijn is vijf jaar. 

  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Van Gestel & Van der Schraaf verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens 

worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is bij de uitvoering van een opdracht 

en om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Van Gestel & Van der Schraaf heeft met bedrijven die uw gegevens verwerken 

verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

persoonsgegevens. 

  

Functionele en analytische cookies 

Van Gestel & Van der Schraaf kan op haar website functionele en analytische cookies gebruiken die 

geen inbreuk maken op de privacy van derden. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van 

de website van Van Gestel & van der Schraaf. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft Van 

Gestel & Van der Schraaf geen toestemming te vragen. 

  

Google Analytics  

Er kan op de website van Van Gestel & Van der Schraaf een cookie worden geplaatst van Google 

Analytics zodat Van Gestel & Van der Schraaf geïnformeerd kan worden over de bezoekers op haar 

website. Van Gestel & Van der Schraaf geeft Google Analytics geen toestemming om haar 

persoonsgegevens te gebruiken en heeft geen invloed op diens activiteiten. 

 

Social Media button 

Van Gestel & Van der Schraaf kan een social button op haar website plaatsen. 

  

 

 

 

 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek daartoe per e-mail sturen naar vanderschraaf@familierecht.com 

ofvangestel@familierecht.com of per gewone post aan Van Gestel & Van der Schraaf Familierecht, 

Emmastraat 19, 1211 NE Hilversum. Uw verzoek zal binnen vier weken in behandeling worden 

genomen. 

  

Bezwaar tegen verwerking / klacht 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en eventueel uw 

toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Ook heeft u recht op overdraagbaarheid van 

gegevens. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek bij Van Gestel & Van der Schraaf indienen. U kunt 

ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de 

website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
  

Beveiliging van persoonsgegevens 

Van Gestel & Van der Schraaf neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik wordt u verzocht contact op te nemen via 

vangestel@familierecht.com of vanderschraaf@familierecht.com. 
 

Van Gestel & Van der Schraaf heeft het recht om deze privacy verklaring eenzijdig aan te passen. De 

meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

