
                                           

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Rechtsvorm: 

De rechtsvorm welke Torres Juristen & Mediation hanteert is een eenmanszaak. Torres 

Juristen & Mediation is gevestigd aan John Readeckerhof 63, 1628 ZB te Hoorn. Torres 
Juristen & Mediation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 
58107398. 

Artikel 2 Toepassingsgebied: 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt 
verleend aan Torres Juristen & Mediation, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, 
gewijzigde of aanvullende opdracht. 

2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Torres Juristen & 
Mediation werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Torres Juristen & 
Mediation wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Torres Juristen & 
Mediation aansprakelijk is of kan zijn. 

2.3 Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden hierbij 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3 Opdracht: 

3.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door wilsovereenstemming tussen 
Torres Juristen & Mediation en de opdrachtgever. Deze wilsovereenstemming volgt uit de 
door Torres Juristen & Mediation en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging 
welke Torres Juristen Mediation na aanleiding van het eerste gesprek tussen partijen aan 
de opdrachtgever geeft/toestuurt. 

3.2 De mediationovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming tussen Torres 
Juristen & Mediation en de partijen. Deze wilsovereenstemming volgt uit door het 
ondertekenen van de mediationovereenkomst door Torres Juristen & Mediation en de 
partijen. De mediationovereenkomst zal door Torres Juristen Mediation bij het eerste 
gesprek aan partijen ter hand worden gesteld.  



3.3 Torres Juristen & Mediation zal een aanvang maken met de belangenbehartiging als 
Torres Juristen & Mediation de opdrachtbevestiging heeft ontvangen en door beide 
partijen is ondertekend. 

 

Artikel 4 Declaratie en betaling: 

4.1 Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de opdrachtgever honorarium 
verschuldigd, te vermeerderen met de verschotten, noodzakelijke gespecificeerde kosten, 
kantoorkosten en BTW. 

4.2 Het honorarium met betrekking tot juridische dienstverlening is als regel een 
uurtarief. Het uurtarief varieert van € 75,-- tot € 150,--. Het uurtarief is excl. btw. Indien 
er meer specialisatie nodig is zal boven op het uurtarief 25 euro extra per uur worden 
berekend. Torres Juristen & Mediation zal dit tijdig aan de opdrachtgever bekend maken. 
Met betrekking tot mediation verwijzen wij u naar artikel 4.3. 

4.3 Het honorarium met betrekking tot mediation is als regel een uurtarief. Het uurtarief 
m.b.t. mediation bedraagt € 150,-- excl. btw. Het uurtarief wordt vaak door partijen 
verdeeld 50/50. Een andere verdeling is ook mogelijk. Tevens is er de mogelijkheid dat 
één partij de kosten van de mediation betaald. Tenslotte is er de mogelijkheid om een 
pakket te kiezen. Dit pakket heeft dan een vaste prijs. Voor bedrijven bedraagt het 
uurtarief € 170,-excl. btw. Met betrekking tot de verschillende coachingstrajecten 
bestaan de trajecten uit pakketprijzen. 

4.4 Met betrekking tot mediation kan Torres Juristen & Mediation toevoeging aanvragen 
voor een partij of voor partijen als de partij/partijen een laag inkomen hebben. Torres 
Juristen & Mediation zal deze toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. 

4.5 Indien u een afspraak niet 24 uur van te voren afzegt zal Torres Juristen & Mediation 
dit in rekening brengen. Het bedrag zal €150,-- excl. btw en excl. 6% kantoorkosten 
bedragen. Is het een mediation, dan geldt het volgende: indien één partij op de afspraak 
komt en de andere partij zonder afmelding, 24 uur van te voren, niet op de afspraak 
komt zal deze partij het volledige uurtarief, €150,-- excl. btw en excl. 6% kantoorkosten, 
moeten betalen.  

4.6 Torres Juristen & Mediation hanteert bij de tijdverantwoording tijdeenheden van 6 
minuten (0,1 uur).Deze eenheden worden volgens de normale rekenregels afgerond. 

4.7 Torres Juristen & Mediation zal als regel de opdrachtgever een voorschot van 50 euro 
in rekening brengen met betrekking tot de volgende rechtsgebieden: 
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, , Consumentenkoop, Goederenrecht en 
Verbintenissenrecht. Kiezen partijen een pakket, dan dient de helft van de kosten van 



het pakket binnen 14 dagen na de eerste afspraak te worden voldaan. De tweede helft 
van het pakket zal bij het beëindigen van de mediation gefactureerd worden met een 
betalingstermijn van 14 dagen. 

4.8 Torres Juristen & Mediation brengt in beginsel aan het eind van elke maand, dan wel 
bij beëindiging van de opdracht, de verrichtte werkzaamheden in rekening met een 
betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij 
gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever aan Torres Juristen & Mediation is de 
opdrachtgever boven op het verschuldigde bedrag de wettelijke rente per maand 
verschuldigd. Er zal na de 14 dagen een kosteloze herinnering worden gestuurd met een 
betalingstermijn van 14 dagen. Heeft de cliënt niet alsnog niet betaald binnen de termijn 
van de kosteloze herinnering zal er een aanmaning worden gestuurd waarin de wettelijke 
incassokosten zijn opgenomen. Cliënt krijgt de tijd om binnen 7 dagen het verschuldigde 
bedrag en de wettelijke incassokosten te betalen. Indien dit niet gebeurd zal de 
Deurwaarder worden ingeschakeld. Deze buitengerechtelijke kosten worden ook op de 
niet betalende cliënt verhaald. In het geval dat de opdrachtgever zijn 
betalingsverplichtingen niet nakomt, kan Torres Juristen & Mediation de overeengekomen 

werkzaamheden opschorten of staken.  

Artikel 5 Aansprakelijkheid: 

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Torres Juristen & Mediation is beperkt tot het bedrag 
waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak 
geeft. 

5.2 In het geval dat Torres Juristen & Mediation derden inschakelt zal Torres Juristen & 
Mediation de nodige zorgvuldigheid betrachten. In het geval dat derden tekortkomen, is 
Torres Juristen & Mediation nimmer aansprakelijk voor de schade die derden hebben 
veroorzaakt. 

5.3 Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel de 
noodzakelijke gegevens te laat aan Torres Juristen & Mediation verstrekt is Torres 
Juristen & Mediation niet aansprakelijk voor de schade die hierdoor is ontstaan. 

5.4 De opdrachtgever vrijwaart Torres Juristen & Mediation tegen aanspraken van 
derden, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden 
voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Torres 
Juristen & Mediation. 

5.5 Indien de opdrachtgever een rechtsvordering en/of een aanspraak heeft op Torres 
Juristen & Mediation verjaart deze vordering/aanspraak door verloop van een jaar nadat 
de opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn, met de feiten waarop hij zijn 
vordering/aanspraak heeft gevestigd. 



Artikel 6 Toepasselijk recht: 

6.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Torres Juristen & Mediation wordt 
beheerst door het Nederlands recht. Indien er een geschil tussen Torres Juristen & 
Mediation en de opdrachtgever ontstaat is de Nederlandse rechter bevoegd. 

6.2 Uitsluitend is de rechtbank Alkmaar bevoegd. 

 

 

 

 


