
  

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. DCON Law VBA h.o.d.n. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law is een 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sinds 12 mei 2021 ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba onder 
nummer 52928.0. 

2. De advocaten verbonden aan De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law staan 
ingeschreven als advocaat op het tableau van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en als 
zodanig onderhevig aan het tuchtrecht op grond van de Advocatenverordening en de 
daaruit voortvloeiende klachtenregeling.  

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law. Het bepaalde in artikel 404 en in het tweede lid van 
artikel 407 van boek 7 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Werknemers, 
bestuurders, bestuurders van de praktijkvennootschappen die aandelen houden in 
DCON Law VBA alsmede derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn 
ingeschakeld zijn niet persoonlijk aansprakelijk behoudens aan de betrokkenen te 
verwijten opzet of grove schuld. 

4. Bij het inschakelen van derden zal De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law 
voor zover mogelijk vooraf overleggen met de Cliënt en in ieder geval de nodige 
zorgvuldigheid bij de selectie daarvan in acht nemen. De Cuba Ormel Noordhuizen 
Attorneys at Law is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Cuba 
Ormel Noordhuizen Attorneys at Law is gerechtigd, mede namens Cliënt, eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden en 
zich tegenover de Cliënt op die aansprakelijkheidsbeperkingen te beroepen.  

5. Iedere aansprakelijkheid van De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law is 
beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar 
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd 
met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het 
desbetreffende geval voor rekening van De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at 
Law komt. Indien een aanspraak niet onder de verzekering is gedekt, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het door De 
Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law gedeclareerd honorarium voor de zaak 
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van Afl. 50.000,00 (zegge: 
vijftigduizend Arubaanse Florin). Iedere klacht over de uitvoering van de opdracht 
door De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law, haar werknemers, haar 
bestuurders en bestuurders van de praktijkvennootschappen die aandelen houden in 



  

 

DCON Law VBA alsmede derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn 
ingeschakeld dient binnen drie maanden na die uitvoering schriftelijk aan De Cuba 
Ormel Noordhuizen Attorneys at Law te worden gemeld.  

6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law, vrijwaart de Cliënt De Cuba Ormel Noordhuizen 
Attorneys at Law, haar werknemers,  haar bestuurders en bestuurders van de 
praktijkvennootschappen die aandelen houden in DCON Law VBA alsmede derden 
die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld tegen alle aanspraken – de door 
De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law in verband daarmee te maken kosten 
inbegrepen – van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met 
de door De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law voor Cliënt verrichte 
werkzaamheden. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law en Stichting 
Derdengelden De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law kunnen in het kader 
van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich 
houden. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law en Stichting Derdengelden 
De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law zullen deze gelden storten bij een 
door Stichting Derdengelden De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law gekozen 
bank. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law en Stichting Derdengelden De 
Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law zijn niet aansprakelijk indien deze bank 
haar verplichtingen niet mocht nakomen. 

7. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de Cliënt verschuldigde honorarium 
berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de aan Cliënt 
bekend gemaakte uurtarieven. Verschotten die door De Cuba Ormel Noordhuizen 
Attorneys at Law ten behoeve van de Cliënt worden betaald, worden separaat in 
rekening gebracht. Alle bedragen zijn inclusief BBO, BAZV en BAVP. Indien op enig 
moment na het verstrekken van een opdracht door de Cliënt de door De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law verschuldigde belasting (of andersoortige heffing van 
overheidswege) over de door haar geleverde werkzaamheden wordt  gewijzigd ten 
opzichte van het tarief dat geldt voor BBO, BAZV en BAVP, dan heeft De Cuba 
Ormel Noordhuizen Attorneys at Law het recht om haar tarieven dienovereenkomstig 
aan te passen . 

8. Door De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law aan de Cliënt verzonden 
declaraties dienen binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden 
voldaan. Wanneer de Cliënt niet binnen vier weken nadat hij geacht kan worden van 
de factuur kennis te hebben genomen eventuele reclames aan De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht zich met de 
declaratie te verenigen. Bij gebreke van tijdige betaling zal De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law een rentepercentage van 8% per jaar, of  de wettelijke 



  

 

rente als die hoger is, over het openstaande saldo in rekening brengen en is zij 
gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie is 
voldaan. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law is gerechtigd gelden door 
haar ontvangen ten behoeve van de Cliënt te verrekenen met het door Cliënt 
verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties. Op ieder moment 
kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of nog te verrichten 
werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort wanneer geen 
voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. 

9. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van De Cuba 
Ormel Noordhuizen Attorneys at Law en van al diegenen die voor De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law werkzaam zijn of waren alsmede ten behoeve van haar 
bestuurders en de bestuurders van de praktijkvennootschappen die aandelen houden 
in DCON Law VBA alsmede derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn 
ingeschakeld. Alle hiervoor genoemde (rechts)personen kunnen zich op deze 
algemene voorwaarden beroepen. 

10. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law is als gevolg van geldende regelgeving 
in bepaalde gevallen verplicht de identiteit van de Cliënt en indien het een 
rechtspersoon betreft ook de uiteindelijke belanghebbende vast te stellen en, in 
voorkomend geval, een onderzoek te doen naar de bron van het bij de transactie of 
zakelijke relatie gemoeide vermogen en ongebruikelijke transacties onder 
omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door aan De Cuba Ormel Noordhuizen 
Attorneys at Law een opdracht te geven, bevestigt de Cliënt hiermee bekend te zijn en 
indien verzocht door De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law zijn 
medewerking te verlenen aan voormeld onderzoek. 

11. De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law is te allen tijde gerechtigd de opdracht 
eenzijdig door opzegging te beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn 
en zonder daardoor op enige wijze schadeplichtig te worden, indien De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law van mening is dat voortzetting van de relatie met de 
Cliënt in strijd komt met de door haar advocaten afgelegde eed of belofte (artikel 3 lid 
2 Advocatenlandsverordening 1959) of er naar mening van De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law sprake is van een potentiële inbreuk op de eer van de 
stand van de advocatuur (artikel 20 Advocatenlandsverordening 1959) dan wel 
redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Opzegging van de overeenkomst door De Cuba 
Ormel Noordhuizen Attorneys at Law dient schriftelijk te geschieden door een 
ondertekende verklaring, waarbij een e-mailbericht of een faxbericht met zo'n 
schriftelijke verklaring gelijk wordt gesteld. Ondanks opzegging is De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law gerechtigd zodanige maatregelen te treffen dat het 
belang van de voormalige Client niet onherstelbaar in het gedrang komt.  



  

 

12. Op de rechtsverhouding tussen De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law en de 
Cliënt is Arubaans recht van toepassing.  De burgerlijke rechter van Aruba is steeds 
bevoegd om van een geschil dat tussen De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at 
Law en een Cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen tenzij de bevoegdheid op grond 
van de wet toekomt aan de Raad van Toezicht voor de Advocatuur.  

13. Indien de Cliënt een klacht heeft over de door De Cuba Ormel Noordhuizen 
Attorneys at Law verrichte werkzaamheden dan kan gebruik gemaakt worden van de 
interne klachtenprocedure waar nadere informatie over is te vinden op de website van 
De Cuba Ormel Noordhuizen Attorneys at Law. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
voor de Cliënt om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht voor de 
Advocatuur. In het geval van een geschil over een factuur van De Cuba Ormel 
Noordhuizen Attorneys at Law kan de Cliënt, naast het gebruikmaken van de hiervoor 
beschreven interne klachtenprocedure, zich wenden tot de Raad van Toezicht voor de 
Advocatuur met een verzoek om begroting van het verschuldigde bedrag.  

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In 
geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst. 

 
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 1 juni 2021 vastgesteld en zijn gedeponeerd bij de 
griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba. 
 

 


