
Algemene Voorwaarden van Stolting Advocatuur B.V. 
 
Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere op-

dracht die wordt verleend aan Stolting Advocatuur B.V. (hierna 
ook: “Stolting Advocatuur”), daaronder begrepen iedere ver-
volgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. 

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij 
Stolting Advocatuur werkzaam is (als partner of in dienstver-
band), ieder die door Stolting Advocatuur wordt ingeschakeld, 
en ieder voor wiens handelen of nalaten Stolting Advocatuur 
aansprakelijk is of kan zijn. 

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden 
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 2: DE OPDRACHT 
2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Stolting Advoca-

tuur B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwij-
gende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door 
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijk-
heid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt 
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht 
door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Stolting 
Advocatuur vrij om te bepalen wie, onder verantwoordelijkheid 
van Stolting Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht wor-
den ingeschakeld. 

2.3. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Stol-
ting Advocatuur in en geen resultaatsverbintenis. Een overeen-
komst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen 
en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden ver-
wacht uitgevoerd. 

 
Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID 
3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Stolting Advocatuur 

leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds be-
perkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder 
de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van 
Stolting Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het 
bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke ver-
zekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor reke-
ning van Stolting Advocatuur komt. Op verzoek wordt u een 
dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden. 

3.2. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden 
dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak 
in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan 
Stolting Advocatuur is betaald, met een maximum van € 
5.000,00. 

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend 
ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan 
geen rechten ontlenen. 

3.3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door 
verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever be-
kend werd of redelijkerwijs kon zijn met de schade en de moge-
lijke aansprakelijkheid van Stolting Advocatuur voor die schade. 

 
Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
4.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waar-

van Stolting Advocatuur aangeeft, of waarvan de opdrachtge-
ver redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stolting 
Advocatuur worden verstrekt. 

4.2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van 
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stolting 
Advocatuur zijn verstrekt, heeft Stolting Advocatuur het recht 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruike-
lijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.3. De opdrachtgever vrijwaart Stolting Advocatuur en haar hulp-
personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te 
hebben geleden door of verband houdende met door Stolting 
Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werk-
zaamheden alsmede tegen de kosten van Stolting Advocatuur 
in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorde-
ringen. 

4.4. Betaling van declaraties van Stolting Advocatuur dient, zonder 
opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeenge-
komen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de op-
drachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk 
voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 

6:119a BW, vermeerderd met 1,5%, zonder dat deze eerst aan-
gezegd hoeft te worden alsmede voor alle door Stolting Advo-
catuur in verband met de invordering gemaakte kosten. Behou-
dens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn 
Stolting Advocatuur en haar Stichting Derdengelden gerechtigd 
voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen 
met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de op-
drachtgever aan Stolting Advocatuur verschuldigd is. Alle (bui-
ten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invorde-
ring van declaraties - met een minimum van 15% over het te in-
casseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. 
De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren 
proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de op-
drachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het on-
gelijk wordt gesteld. 

 
Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN 
5.1. Stolting Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de op-

dracht derden in te schakelen. De keuze van de door Stolting 
Advocatuur in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in re-
delijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdracht-
gever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Stol-
ting Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
deze derden. 

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de 
uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen be-
perken, gaat Stolting Advocatuur ervan uit en bevestigt zij zo-
nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de op-
drachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aan-
sprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaar-
den. 

 
Artikel 6: TARIEVEN 
6.1. Stolting Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde 

basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedin-
gen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 
meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie 
maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Stol-
ting Advocatuur enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, 
heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbin-
den. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de fac-
tuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever 
is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of 
voormelde kostenvergoeding. 

  
Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN 
7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en 

de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de op-
drachtbevestiging. 

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaar-
den, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde 
of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen 
Stolting Advocatuur en de opdrachtgever. Eventuele vooraf-
gaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen 
komen hiermee te vervallen. 

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging 
zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door 
alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd. 

7.4. Stolting Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden 
te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn 
aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat 
de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar 
geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft ge-
maakt. 

  
Artikel 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Stolting 

Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. 
8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut 

bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant 
is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voort-
vloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkom-
sten. 

 
 
 
 
Stolting Advocatuur B.V. is statutair gevestigd te Hoogerheide en in-
geschreven in het Handelsregister onder nummer 59415444. Deze 
algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Stolting 
Advocatuur (www.stoltingadvocatuur.nl). 

http://www.stoltingadvocatuur.nl/

