
 

 

 

 

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEMENT ADVOCATEN 

 

1. ELEMENT Advocaten is een maatschap, die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid en natuurlijke personen en heeft het  beoefenen van de advocatuur als doel. Onderhavige 

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ELEMENT Advocaten aanvaarde opdrachten, 

eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. 

  

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ELEMENT Advocaten, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is 

dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 

 

3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 

kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart 

ELEMENT Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, 

die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van opdrachtgever dan wel de daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden.  

 

4. Ingevolge de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen 

en Financieren van Terrorisme,  is ELEMENT Advocaten  verplicht om de identiteit van haar opdrachtgever te 

controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Door de 

opdrachtverlening aan ELEMENT Advocaten bevestigt opdrachtgever dat ze zich bewust is van deze 

verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming. 

 

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium, vermeerderd met verschotten en 

omzetbelasting, worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke 

tarieven zoals die door ELEMENT Advocaten periodiek zullen worden vastgesteld.  

 

6. De betaling van declaraties van ELEMENT Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van 

de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien ELEMENT Advocaten 

invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die 

invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever. De 

opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. 

 

7. Iedere aansprakelijkheid van ELEMENT Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen 

risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

 

8. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids-verzekering 

geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot EURO 10.000 of, indien het 

door ELEMENT Advocaten voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte 

honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van EURO 25.000; jegens derden is 

bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot EUR 5.000.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade 

aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ELEMENT Advocaten aansprakelijk is, zal die 

aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ELEMENT Advocaten afgesloten 

bedrijfsschadeverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat ELEMENT Advocaten in 

verband met die verzekering draagt.  

 

10. Indien ELEMENT Advocaten in overleg met de opdrachtgever een derde  inschakelt bij de uitvoering van 

een opdracht is ELEMENT Advocaten niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor fouten of 

tekortkomingen van deze derde. De opdrachtgever machtigt ELEMENT Advocaten  eventuele door derden 

bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.  

 

11. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 

12. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door ELEMENT Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden 

aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens ELEMENT Advocaten  gehouden die derde erop te wijzen dat 

die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een 

derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van 

deze algemene voorwaarden gebonden. 

 

13. Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van: de vennoten alsmede, voor zover deze 

vennoten rechtspersonen zijn, de aandeelhouders en bestuurders van die rechtspersonen, alsmede de 

(overige) voor en tevens namens de maatschap werkzame personen, onverminderd overigens het in artikel 2 

bepaalde. De in artikelen 3 en 10 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de 

opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2, behoudens 

opzet of bewuste roekeloosheid. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking 

en -uitsluitingen en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens 

de maatschap, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de maatschap. 

 

14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van een interpretatieverschil 

tussen een anderstalige opdrachtgever op basis van diens taalbegrip en de Nederlandse tekst van deze 

voorwaarden, is de Nederlandse tekst van deze voorwaarden bindend. 

 

15. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en ELEMENT Advocaten wordt beheerst door Nederlands recht. 

ELEMENT Advocaten is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse 

Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van ELEMENT Advocaten 

in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de 

website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten 

ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 

 

 



 

ELEMENT Advocaten is gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

56675569. Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd via www.element-advocaten.nl   
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