
Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Elmas EA Advocatenkantoor 

 

 

Artikel 1   Definities: 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Het kantoor: de advocaat, alsmede andere juristen en/of andere medewerkers van  

Elmas EA Advocatenkantoor, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk of op basis van een arbeid-

, uitzend-, of volontairovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en 

rechtspersonen, zoals de Stichting Derdengelden Elmas EA Advocatenkantoor (hierna: “Elmas 

EA”).  

b. Cliënt: de opdrachtgever van Elmas EA; 

c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief 

verschotten en kantoorkosten als in sub d en e bedoeld, die het kantoor voor uitvoering van de 

overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. 

d. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de  

overeenkomst maakt, zoals deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van 

uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een gerecht 

(griffierecht) en kosten van vertalingen, adviezen en dergelijke. 

e. Kantoorkosten: de vaste opslag van tien procent op het honorarium ter bestrijding  

van de kosten van kantoorfaciliteiten, onder meer bestaande uit porti-, telefoon-,  

fax-, computer-, reis-, kopieer- en overige kantoorkosten, onder meer voortvloeiend uit  

de Verordening(en) van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Artikel 2   Toepasselijkheid  

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als  

cliënten (‘opdrachtgevers’) verstrekken aan de bij Elmas EA werkzame advocaten,  

alsmede aan andere bij Elmas EA werkzame juristen en/of andere medewerkers, voor zover het 

betreft opdrachten op juridisch gebied en/of op het gebied van de advocatuur, tenzij voorafgaande 

aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders  

is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt 

uitgesloten.  

b.  Tevens gelden deze algemene voorwaarden voor de Stichting Derdengelden Elmas EA 

Advocatenkantoor en aan de stichting verbonden bestuurders.  

 

Artikel 3   Overeenkomst van opdracht   

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het  

kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het  

kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten  

en door medewerkers krachtens schriftelijk volmacht.  

b.  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, ook indien 

het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon 

wordt uitgevoerd.  

c.  De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar 

verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden, waaronder 

deurwaarders, buitenlandse advocaten en andere binnen- of buitenlandse dienstverlenende 

adviseurs.  

d.  Elmas EA is vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging dan wel 

waarneming voor het optreden in rechte. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 

7:407, lid 2 BW wordt uitgesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 4   Aansprakelijkheid  

a.  Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de bij haar werkzame advocaten, juristen 

en/of andere medewerkers uit hoofde van de verstrekte opdracht(en), is beperkt tot het bedrag 

waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak heeft, vermeerderd 

met het eigen risico onder die verzekeringspolis. Over de omvang van  

dekking van de aansprakelijkheidsverzekering wordt desgevraagd door Elmas EA inlichtingen 

verstrekt.  

b. Opdrachten worden uitsluitend door Elmas EA uitgevoerd ten behoeve van de 

opdrachtgever, derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden geen enkel 

recht ontlenen. 

c. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze 

derden niet aansprakelijk. 

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is 

voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden, voor zover het gestelde onder c geen 

stand kan houden, en voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de 

uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of 

andere zaken.  

e. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor 

en/of haar leidinggevenden. 

f.  Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt door Elmas EA zijn 

ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.  

g. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaats vindt uit hoofde van 

de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van 

de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. 

 

Artikel 5   Inschakelen van derden 

a. In het kader van de uitvoering van opdrachten is Elmas EA gerechtigd derden in te  

schakelen. Elmas EA is gemachtigd om eventuele algemene voorwaarden en 

aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te 

aanvaarden. Aansprakelijkheid van Elmas EA voor fouten of tekortkomingen van derden wordt 

uitgesloten.  

b. De opdrachtgever vrijwaart de Elmas EA tegen alle aanspraken van derden die op enige 

wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever 

zal aan Elmas EA de kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.  

 

Artikel 6   Waarborgsom  

Elmas EA is gerechtigd om - voor of tijdens de uitvoering van een opdracht - van cliënt  

gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij  

gebreke waarvan het kantoor gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

Een ontvangen waarborgsom wordt verrekend met de laatste declaratie.  

 

Artikel 7   Tarieven en honorarium  

a. Het honorarium dat de opdrachtgever aan Elmas EA dient te voldoen, wordt berekend op 

basis van het aantal bestede uren, danwel een gedeelte ervan in minimale eenheden van tien 

minuten vermenigvuldigd met de door Elmas EA jaarlijks vast te stellen uurtarieven en 

vermeerderd met BTW. Een percentage van 10% van het honorarium wordt in rekening gebracht 

ter dekking van kantoorkosten. Verschotten  

worden gescheiden in rekening gebracht.  

b. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.  

 

 
 
 
 
 
 



Artikel 8   Betaling 

a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de 

betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan 

wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake 

algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot 

kwijting van de cliënt. 

b. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven 

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

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, ook kunnen de 

werkzaamheden worden opgeschort.  

c. Indien cliënt een declaratie onbetaald laat en, na daartoe door Elmas EA te zijn 

uitgenodigd, nalaat binnen de daarin gestelde termijn de hoogte van het in rekening gebrachte 

honorarium te betwisten, heeft hij het recht op begroting van de declaratie door de Raad van 

Toezicht verwerkt, althans komt hem in rechte in redelijkheid daarop geen beroep meer toe. 

d. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, 

komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 10% van de openstaande 

declaraties - ten laste van de cliënt.  

 

Artikel 9   Stichting Derdengelden en verrekening 

a. Elmas EA draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden - zodra de  

gelegenheid zich voordoet - worden overgemaakt op bank-/girorekening van de rechthebbende(n).  

b.  Over gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen is het kantoor  

gedurende de eerste 30 dagen geen rente verschuldigd. Vanaf de 30e dag is een rente  

verschuldigd gelijk aan de van de bank ontvangen rente.  

 

Artikel 10   Bewaren gegevens 

Elmas EA zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de cliënt de van de opdrachtgever 

afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het 

dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van 

de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in 

strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak 

hetzij aan die autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd. 

 

Artikel 11   Publiciteit 

Elmas EA is met inachtneming van de privacywetgeving en van de Verordening op de publiciteit 

van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging  

vrij zonder nader overleg mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de 

zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt 

plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader 

van belangenbehartiging plaatsvindt, is Elmas EA hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet 

wordt geschaad.  

 

Artikel 12   Wwft 

Het kantoor is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt, melding te doen aan 

het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van eventueel daarvoor in aanmerking komende 

handelingen die ter kennis van het kantoor komen. De cliënt verschaft daartoe bij het geven van 

de opdracht aan het kantoor de door het kantoor gewenste kopie van identiteitspapieren (zoals 

paspoort, rijbewijs, gewaarmerkt recent uittreksel uit het Handelsregister).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Artikel 13   Wijziging in wet- en regelgeving 

Wijzigingen, dan wel wet- en regelgeving van dwingend recht - die tot standkomen na  

vastlegging van deze voorwaarden - en die verband houden met de praktijkuitvoering van 

advocaten(kantoor), maken met de inwerkingtreding ervan, onmiddellijk onderdeel uit van deze 

voorwaarden en behoeven niet afzonderlijk aan cliënt kenbaar te worden gemaakt.  

 

Artikel 14   Toepasselijk recht 

De rechtsverhouding tussen Elmas EA en haar opdrachtgever(s) wordt beheerst door Nederlands 

Recht. Bij uitsluiting is rechtbank Haarlem bevoegd.   

    

Zaandam, 15 maart 2014 

 


