
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. Toepasselijkheid 

1.1 Vandeberg Advocatuur B.V. (hierna: Vandeberg 
Advocatuur) is een naar Nederlands recht opgerichte 
besloten vennootschap met als doel het (doen) 
uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen 
de advocatuur. Vandeberg Advocatuur is ingeschreven 
in het handelsregister onder 77115368.  

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
iedere opdracht aan Vandeberg Advocatuur, 
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of 
gewijzigde of aanvullende opdracht, op de 
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of 
daarmee verband houden, alsmede op de fase 
voorafgaand aan de totstandkoming van een 
overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van 
enige algemene of andere voorwaarden van de 
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de 
Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse 
tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking 
bindend. 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten 
behoeve van die (rechts-)personen en derden die direct 
of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn 
(waaronder begrepen de aandeelhouder(s) van 
Vandeberg Advocatuur), bij de dienstverlening door 
Vandeberg Advocatuur en/of alle (rechts-)personen 
voor wier handelen Vandeberg Advocatuur (wettelijk) 
aansprakelijk kan zijn. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de 
Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. In 
geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse 
tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de 
algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse 
taal bindend. 

2. Opdracht 

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn 
gegeven aan en aanvaard door Vandeberg Advocatuur, 
ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal 
worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 
en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. 

3. Aansprakelijkheid 

3.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een 
gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen 

wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de 
bedragen waarop de door Vandeberg Advocatuur 
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) 
in dat concrete geval aanspraak geeft, vermeerderd 
met het bedrag van het eigen risico dat Vandeberg 
Advocatuur onder die BAV draagt.  

3.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van 
Vandeberg Advocatuur in enig concreet geval om 
enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan 
wel de betreffende schade niet door verzekering is 
gedekt, is de aansprakelijkheid van Vandeberg 
Advocatuur beperkt tot ten hoogste het door 
Vandeberg Advocatuur in het kader van de betreffende 
opdracht gedurende de laatste twaalf 
kalendermaanden waarin aan de betreffende opdracht 
is gewerkt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte 
bedrag, zulks evenwel met een maximum van € 
50.000,-. 

3.3 De opdrachtgever vrijwaart Vandeberg 
Advocatuur voor aanspraken van derden wegens 
schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht 
voor de opdrachtgever. 

3.4 Onverminderd het bepaalde in 5. vervalt iedere 
rechtsvordering tot vergoeding van schade door het 
enkele verloop van drie (3) maanden nadat de 
opdrachtgever de schade heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder 
geval na ommekomst van vierentwintig (24) maanden 
nadat de werkzaamheden door Vandeberg Advocatuur 
zijn verricht. 

3.5 Indien door of in verband met de uitvoering van een 
opdracht of anderszins schade aan personen of zaken 
wordt toegebracht waarvoor Vandeberg Advocatuur 
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn 
tot het bedrag of de bedragen waarop de door 
Vandeberg Advocatuur gesloten algemene 
aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, 
vermeerderd met het eigen risico dat Vandeberg 
Advocatuur onder die AVB draagt. 

3.6 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens 
werknemers van Vandeberg Advocatuur of 
bestuurders van de praktijkvennootschappen van 
waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun 
werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten 
behoeve van deze (rechts)personen gelden deze 
algemene voorwaarden onverminderd. Deze 
(rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen 



 
op dit ten behoeve van hen overeengekomen 
derdenbeding.  

3.7. Vandeberg Advocatuur is bevoegd om in verband 
met de uitvoering van opdrachten derden in te 
schakelen. Vandeberg Advocatuur is bevoegd om 
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze 
derden hanteren mede namens de opdrachtgevers van 
Vandeberg Advocatuur te aanvaarden. Iedere eigen 
aansprakelijkheid van Vandeberg Advocatuur voor 
eventuele fouten van deze derden is uitgesloten. 

3.8 Niet alleen Vandeberg Advocatuur, maar ook alle 
(rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan 
Vandeberg Advocatuur zijn verbonden als derden die 
bij de uitvoering van enige opdracht van een 
opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze 
algemene voorwaarden een beroep doen.  

3.9 Verstrekte opdrachten worden door Vandeberg 
Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de 
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de 
verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen 
aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al 
dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen, 
ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende 
zijn aan te merken. Vandeberg Advocatuur aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, 
voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een 
opdrachtgever, jegens derden 

3.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen 
gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht 
geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht 
voortvloeien.  

4. Vergoeding en betaling 

4.1. Tenzij tussen de opdrachtgever en Vandeberg 
Advocatuur uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen, wordt de aan Vandeberg 
Advocatuur toekomende vergoeding voor de 
uitvoering van de opdracht door Vandeberg 
Advocatuur bepaald aan de hand van de aan de 
opdracht bestede tijd (het aantal gewerkte uren) 
vermenigvuldigd met het voor de betreffende 
opdracht en eventuele vervolgopdrachten geldende 
uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring 
van de behandelende advoca(a)t(en) en de aard en het 
belang van de opdracht. De uurtarieven worden 
periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast. 

4.2 De in offertes en opdrachtbevestigingen 
aangegeven tarieven luiden, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld, in Euro’s, exclusief BTW, en exclusief 
verschotten welke voortvloeien uit de opdracht, zoals 
onder meer reis- en verblijfkosten, leges, 
griffierechten, kosten KvK en Kadaster alsmede de 
kosten van door Vandeberg Advocatuur eventueel in te 
schakelen derden, zoals deurwaarders en buitenlandse 
advocaten. 

4.3 Vandeberg Advocatuur zal de haar toekomende 
vergoedingen in de regel maandelijks achteraf aan de 
opdrachtgever in rekening brengen. 

4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient 
betaling te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever 
van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is 
de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het 
factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente 
verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een 
maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum 
van betaling. De opdrachtgever is niet bevoegd tot 
opschorting of verrekening. 

4.5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is 
opdrachtgever alle (buiten-) gerechtelijke 
incassokosten verschuldigd aan Vandeberg 
Advocatuur die ten minste 15% van het 
declaratiebedrag bedragen met een minimum van € 
250,00. 

4.6 Vandeberg Advocatuur is te allen tijde gerechtigd 
om voorschotten in rekening te brengen en/of 
zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te 
verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op 
te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in 
rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan 
respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. 
Indien de opdrachtgever met zodanige 
voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling 
in gebreke blijft heeft Vandeberg Advocatuur het recht 
de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Vandeberg 
Advocatuur uit deze opschorting en/of ontbinding 
voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te 
worden vergoed. 

5. Reclame 

Reclames ten aanzien van facturen dienen onder 
opgaaf van redenen schriftelijk binnen dertig dagen na 
factuurdatum bij Vandeberg Advocatuur te worden 
ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de 
opdrachtgever terzake vervallen. 



 
6. Klachtenregeling 

Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen 
aan advocaten van Vandeberg Advocatuur is de 
klachtenregeling van Vandeberg Advocatuur van 
toepassing. Deze is te vinden op 
www.vandebergadvocaten.nl/klachtenregeling. 

7. Stichting Derdengelden 

Vandeberg Advocatuur beschikt niet over een 
stichting derdengelden en kan derhalve geen 
derdengelden ontvangen. 

8. Electronische communicatie 

Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt 
als schriftelijk. De opdrachtgever stemt in met 
elektronische communicatie en erkent dat deze niet 
veilig is. Vandeberg Advocatuur is niet aansprakelijk 
indien elektronische communicatie wordt 
onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd 
wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een 
virus. In het geval dat de opdrachtgever handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, is de 
toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het 
verstrekken van informatie in het elektronisch 
handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het 
Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze 
waarop overeenkomsten in het elektronisch 
handelsverkeer worden aangegaan. 

9. Archivering 

Het dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, 
waarna het Vandeberg Advocatuur vrijstaat het 
dossier te vernietigen. 

10. WWFT 

Vandeberg Advocatuur is als gevolg van wet- en 
regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de 
identiteit van cliënten en hun uiteindelijke 
begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke 
transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten 
te melden, zonder opdrachtgever hierover te 
informeren. 

11. AVG 

Vandeberg Advocatuur is verwerkingsverantwoor-
delijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt 
persoonsgegevens zoals beschreven in onze 

privacyverklaring, die is te vinden op 
www.vandebergadvocaten/privacy.  

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de 
eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is 
Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen zullen ter keuze van Vandeberg Advocatuur 
steeds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van 
de rechtbank Midden Nederland te Utrecht, tenzij 
Vandeberg Advocatuur ervoor kiest de zaak aanhangig 
te maken voor de rechter van de woonplaats van de 
opdrachtgever. 

Utrecht, 13 februari 2020 


