Algemene voorwaarden
Opdracht en partijen
1. ADT advocaten is een samenwerkingsverband tussen de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADT
Advocaten BV’ (KvK-nummer: 34394632, BTW-nummer:
NL822488206B01) – bestaande uit mr. M.H. Horst – en de
zelfstandige ondernemingen van mr. C.G. Versteeg (KvKnummer: 32165923, BTW-nummer: NL002118205B26), en mr.
M.K. Struwe (KvK-nummer: 65408691, BTW-nummer:
NL001439183B30). Een opdracht wordt aanvaard door hetzij
ADT Advocaten B.V., hetzij (de zelfstandige onderneming van)
mr. Versteeg, hetzij (de zelfstandige onderneming van) mr.
Struwe, hierna ieder afzonderlijk te noemen ‘de
Opdrachtnemer’. Slechts de Opdrachtnemer geldt als
wederpartij van de opdrachtgever, hierna te noemen ‘de
Cliënt’. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van
toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Cliënt.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
aanvullende of vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval
bekend verondersteld met de toepasselijke algemene
voorwaarden van de Opdrachtnemer.
2. De rechtsbetrekking tussen de Cliënt en de Opdrachtnemer
heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht. De
overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de
Opdrachtnemer de opdracht van de Cliënt expliciet heeft
aanvaard. Zowel de Cliënt als de Opdrachtnemer kunnen de
opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke
mededeling daarvan aan de ander.
3. De Opdrachtnemer verbindt zich om de opdracht naar beste
vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te
behandelen. De Opdrachtnemer kan nooit gehouden geacht
worden om een bepaald resultaat te realiseren. Nadat de zaak
is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de Cliënt
afkomstige originele stukken op verzoek aan hem/haar worden
teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende
zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden
vernietigd.
4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt de Opdrachtnemer
als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht
door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het staat de
Opdrachtnemer vrij om verleende opdrachten onder haar
verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren
door één of meer van de aan haar kantoren verbonden
advocaten en medewerkers. De Opdrachtnemer verklaart zorg
te dragen voor adequate waarneming dan wel vervanging door
mr. Horst, Versteeg of Struwe voornoemd tijdens langdurige
afwezigheid van de Opdrachtnemer.
5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt
uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de
uitvoering van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden geen
rechten ontlenen.

factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde
betalingstermijn is de Cliënt jegens de Opdrachtnemer in
verzuim. Ingeval van verzuim is de Cliënt de Opdrachtnemer
een contractuele rente ad 1% per maand over het openstaande
factuurbedrag verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten
die verband houden met de invordering van declaraties – met
een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen
voor rekening van de Cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet
beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal
voor rekening van de Cliënt zijn, indien deze (in overwegende
mate) in het ongelijk wordt gesteld.
7. ADT advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden
en kan dan ook geen derdengelden in ontvangst nemen.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
8. De Opdrachtnemer verklaart adequaat te zijn verzekerd voor
beroepsaansprakelijkheid. De inhoud en voorwaarden van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die
de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. ADT
Advocaten B.V. is verzekerd bij MS Amlin Insurance SE, Van
Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen. Mr. C.G.
Versteeg is verzekerd bij AON Risk Solutions, postbus 1710,
3800 BS Amersfoort. Mr. M.K. Struwe is verzekerd bij MS Amlin
Insurance SE, Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD
Amstelveen.
Beperking van aansprakelijkheid
9. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich
onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid
leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de
bedragen waarop de door de Opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te
vermeerderen met het eigen risico dat krachtens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook
een nalaten begrepen.
10. Indien door of in verband met de uitvoering van een
opdracht van de Cliënt of anderszins schade aan personen of
zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
bedrag of de bedragen, waarop de door de Opdrachtnemer
afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat de
Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
11. De opdrachtnemer is bevoegd bij haar dienstverlening
diensten van derden te betrekken. De Opdrachtnemer is
gemachtigd door de Client om eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Client te
aanvaarden en de Client vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle
aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand
daaronder begrepen, die op enigerlei wijze verband houden
met of voortvloeien uit de ten behoeve van de Opdrachtnemer
verrichte werkzaamheden. Voor eventuele tekortkomingen en
onrechtmatige daden van derden is de Opdrachtnemer nimmer
aansprakelijk.

Financiële bepalingen
6. Betaling van declaraties van de Opdrachtnemer dient, zonder
opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na
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12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het
recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de
schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs

ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden
nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft
plaatsgevonden.
Geschillenbeslechting
13. Op de overeenkomst van opdracht tussen de
Opdrachtnemer en de Cliënt is een kantoorklachtenregeling van
toepassing. De kantoorklachtenregeling is te raadplegen op
onze website. Mocht de kantoorklachtenregeling niet tot een
oplossing leiden, dan is over alle geschillen naar aanleiding van
de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van
opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van
de declaratie, uitsluitend de rechtbank Noord- Holland
bevoegd.
Slotbepalingen
14. Niet alleen de Opdrachtnemer, maar ook alle personen die
bij de uitvoering van enige opdracht van de Cliënt zijn
ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een
beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor voormalige
medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen,
indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor
van de Opdrachtnemer hebben verlaten.
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