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Algemene voorwaarden  
Kosman Incasso Advocatuur 
 
 
TOEPASSELIJKHEID 

 
Art. 1.  
 
1. Kosman Incasso Advocatuur is een dienstverlenende organisatie met als hoofddoel het uitoefenen of doen 
uitoefenen van de rechtspraktijk. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Kosman Incasso Advocatuur gemaakte offerte c.q. aanvaarde 
opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden 
zijn alleen geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Kosman 
Incasso Advocatuur. Opdrachtgever kan aan deze afwijkingen geen rechten ontlenen voor toekomstige 
overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel Brabant, 
vestiging Eindhoven. Kosman Incasso Advocatuur is aldaar ingeschreven in het handelsregister onder  
nummer 17214022.  
3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Kosman Incasso Advocatuur, maar ook ten 
behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige 
aansprakelijkheid rust. 
4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 
lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog 
op uitvoering door een bepaalde persoon.  
 
AANSPRAKELIJKHEID 

 
Art. 2.  
 
1. Iedere aansprakelijkheid van Kosman Incasso Advocatuur is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende 
geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald 
vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering en met de aantekening dat bij opzet en bewuste 
roekeloosheid de beperking niet geldt. Kosman Incasso Advocatuur staat er voor in verzekerd te zijn 
overeenkomstig de minimale richtlijnen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.  
2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht 
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan opdrachtgever in die zaak in 
rekening gebrachte honorarium.  
 
Art. 3.  
 
1. Kosman Incasso Advocatuur zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen. Kosman Incasso Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. 
Kosman Incasso Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van 
derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.  
2. Opdrachten aan Kosman Incasso Advocatuur worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever 
uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de voor opdrachtgever 
uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten. 
 
BEWAARTERMIJN DOSSIERS 

 
Art. 4. 
 
1. Na sluiting en archivering van een dossier zal Kosman Incasso Advocatuur het dossier bewaren voor een 
periode van 7 jaren. Na verloop van die termijn zal het dossier worden vernietigd, tenzij opdrachtgever vóór het 
verstrijken van die termijn schriftelijk heeft gemeld het dossier te willen ontvangen. 

 
 
HONORARIUM EN VERSCHOTTEN 

 
Art. 5.  
 
1. Tenzij anders overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, zal het honorarium worden  
berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Kosman Incasso Advocatuur  
op het moment van uitvoering van die werkzaamheden gehanteerde uurtarieven. De uurtarieven worden periodiek  
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aangepast c.q. geïndexeerd. Kosman Incasso Advocatuur is bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht het 
hiervoor genoemde uurtarief aan te passen. 
2. Daarnaast zullen door Kosman Incasso Advocatuur verschotten in rekening worden gebracht. Deze bestaan uit 
de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Kosman Incasso Advocatuur ten behoeve 
van de opdrachtgever zijn betaald, zoals kosten van uittreksels, griffiegeld, exploitkosten en reiskosten, en de 
algemene kantoorkosten. 
Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal 8% van het 
honorarium in rekening worden gebracht.  
3. Terzake van een opdracht aan Kosman Incasso Advocatuur tot het incasseren van een onbetwiste vordering 
geldt een ander regiem betreffende de honorering van de door Kosman Incasso Advocatuur uitgevoerde 
werkzaamheden c.q. verrichte diensten dan het hiervoor in lid 1 en lid 2 aangehaalde regiem. Overigens geldt het 
onder lid 1 gestelde ook voor in eerste instantie onbetwiste vorderingen welke op enig latergelegen moment 
worden betwist. Kosman Incasso Advocatuur zal de opdrachtgever van een dergelijke wijziging in de status in 
kennis stellen. Vervolgens heeft opdrachtgever de mogelijkheid om ofwel het dossier te sluiten bij Kosman 
Incasso Advocatuur ofwel de behandeling door Kosman Incasso Advocatuur te laten voortzetten, in het laatste 
geval altijd onder de werking van lid 1 en lid 2 van dit artikel. De specifieke regeling voor onbetwiste vorderingen 
wordt in het navolgende lid omschreven.  
4. Openstaande onbetwiste vorderingen worden door Kosman Incasso Advocatuur in behandeling genomen op 
basis van het no cure no pay beginsel. Indien Kosman Incasso Advocatuur er niet in slaagt de vordering te 
incasseren, zal er geen honorarium aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de vordering, 
inclusief rente en kosten door debiteur wordt voldaan, aan Kosman Incasso Advocatuur of aan de opdrachtgever 
zal Kosman Incasso Advocatuur de zaak zodanig financieel afwikkelen dat de opdrachtgever de hoofdsom 
overhoudt (na BTW-restitutie). Indien uitsluitend de hoofdsom door debiteur wordt voldaan, en er voor de nog 
verschuldigde rente en kosten geen rechtsmaatregelen worden getroffen, is Kosman Incasso Advocatuur 
gerechtigd om aan opdrachtgever 10% over het geïncasseerde in rekening te brengen. 
 
BETALING 

 
Art. 6.  
1. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden c.q. diensten worden aan de opdrachtgever in rekening 
gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, zonder dat 
opdrachtgever gerechtigd is de betaling op te schorten dan wel te verrekenen. Kosman Incasso Advocatuur is 
gerechtigd zijn declaratie te verrekenen met de door Kosman Incasso Advocatuur ten behoeve van 
opdrachtgever ontvangen betalingen. 
2.Kosman Incasso Advocatuur is gerechtigd tot een tussentijdse declaratie. Tussentijdse declaraties vinden 
plaats telkens na afloop van een periode van maximaal 3 maanden.  
3. Kosman Incasso Advocatuur behoudt zich in alle gevallen het recht voor om een voorschot te vragen, waarbij 
eerst dan een aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de 
desbetreffende voorschotnota is voldaan door de opdrachtgever. Een voorschotnota wordt verrekend met de 
eindafrekening van Kosman Incasso Advocatuur. 
4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, wordt opdrachtgever over het factuurbedrag 
een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een deel van de maand als een volle maand wordt 
aangemerkt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.  
5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan wordt opdrachtgever, nadat deze ten minste 
eenmaal schriftelijk door Kosman Incasso Advocatuur is aangemaand, tevens buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00. 
6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Kosman Incasso Advocatuur gerechtigd al 
zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten, totdat algehele betaling heeft 
plaatsgevonden. Kosman Incasso Advocatuur zal, indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, gehouden zijn 
de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Kosman Incasso Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor 
eventueel uit de opschorting voortvloeiende schade aan de zijde van opdrachtgever, c.q. van derden.  
7. In geval van faillissement, surséance van betaling, toetreding tot de WSNP, of liquidatie van opdrachtgever is 
Kosman Incasso Advocatuur gerechtigd om onderhanden werk direct te factureren en worden alle openstaande 
facturen direct opeisbaar, ook indien de betalingstermijn nog niet is verstreken. 
  
GESCHILLEN 

 
Art. 7.  
1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kosman Incasso Advocatuur is onderworpen aan 
Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s- 
Hertogenbosch, onverminderd het recht van Kosman Incasso Advocatuur om de wettelijk bevoegde rechter te 
kiezen. 


