
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

1. Advorius Advocaten, hierna te noemen Advorius, is de handelsnaam van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acurius B.V. gevestigd aan de St. Michaelstraat 

4 in 5935 BL Steyl, gemeente Venlo, geregistreerd met nummer 59964243 bij de Kamer van 

Koophandel, met als doel het beoefenen van de advocatuur.  

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te 

verrichten door of namens Advorius, daaronder begrepen iedere opdracht, iedere 

aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht, die aan Advorius wordt verleend, behoudens 

voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is 

overeengekomen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk 

weersproken en zijn derhalve niet van toepassing. Onder de opdrachtgever wordt de cliënt of 

cliënt(e) begrepen. 

 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advorius. Dit geldt ook 

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

persoon wordt  uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, BW dat voor het 

voornoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat 

een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen dat aan twee of meer personen een 

opdracht is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

4. De plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd is Steyl, gemeente Venlo, Nederland. 

 

5. De werkzaamheden voortvloeiende uit de met Advorius gesloten overeenkomst betreffen 

inspanningsverplichtingen. Voor haar werkzaamheden kan en zal Advorius geen resultaten 

garanderen. Advisering wordt uitsluitend op basis van Nederlands recht gegeven.  

 

6. De opdrachtgever stemt er onherroepelijk mee in dat Advorius voor de uitvoering van de 

opdracht derden (zoals accountants, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, 

deurwaarders en/of deskundigen) kan inschakelen. Daarover zal zoveel mogelijk met de 

opdrachtgeven overleg worden gevoerd, tenzij dit geen uitstel kan lijden. Bij het inschakelen 

van een derde zal Advorius steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advorius is 

gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze 

derde namens de opdrachtgever te aanvaarden. Advorius is niet aansprakelijk voor enig 

handelen of nalaten van deze derde. 

 

7. Advorius is niet aansprakelijk voor onzekerheid, gevaren en veiligheidsrisico’s van 

elektronische communicatie (e-mail) en is evenmin aansprakelijk voor het onderscheppen, 

manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, 

waaronder door virussen en spam filters.  

 



 

 

8. Iedere aansprakelijkheid van Advorius is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval uit hoofde van de door Advorius gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat Advorius in verband met deze verzekering 

draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht 

plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advorius in de desbetreffende 

zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium, met een maximum 

van EUR 20.000. Aansprakelijkheid voor mondelinge niet op schrift gestelde adviezen wordt 

geheel uitgesloten.  

 

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook 

jegens Advorius in verband met de door Advorius verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder 

geval na 1 (zegge: één) jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of 

redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle 

gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na 2 (zegge: twee) jaar na 

de uitvoering van de werkzaamheden van Advorius. 

 

10. Behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Advorius vrijwaart de 

opdrachtgever Advorius voor en tegen aanspraken van derden, en zal de opdrachtgever 

Advorius schadeloos stellen terzake van alle vorderingen, aansprakelijkheid en/of rechts-

vorderingen die een derde op enig tijdstip van Advorius mocht hebben of jegens Advorius 

mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of een verband houden met de 

werkzaamheden of diensten verricht, of te verrichten door Advorius voor de opdrachtgever of 

die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Advorius, 

daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Advorius lijdt of maakt in verband 

met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering. 

 

11. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Advorius honorarium, 

vermeerderd met de verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, etc.), 

kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De plaats waar de betaling dient te geschieden 

is Steyl, gemeente Venlo, Nederland. Per de eerste dag van ieder nieuw kalenderjaar kan het 

uurtarief aangepast worden. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de 

opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand tussentijds in rekening 

worden gebracht. Advorius is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te 

verlangen. Betaling van de declaraties van Advorius dient zonder opschorting of verrekening 

binnen 10 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betaling van de declaratie veronderstelt 

goedkeuring met de in rekening gebrachte werkzaamheden. Bij gebreke van een tijdige 

betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente 

verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente.  

 

12. Griffierechten worden door Advorius rechtstreeks aan de rechtbanken (al dan niet 

geautomatiseerd) vooruitbetaald. Deze zijn onmiddellijk opeisbaar.   

 



 

 

13. Indien Advorius overgaat tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever 

(zijnde niet particulier) die in verzuim is, komen de kosten van de buitengerechtelijke incasso 

ten laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van 

de hoofdsom vermeerderd met de verschotten, ten minste echter op EUR 200. Bij particulieren 

wordt de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten berekend conform de 

Staffel als opgenomen in  het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.  

 

14. De opdrachtgever wordt erop gewezen, dat hij onafhankelijk van een kostendekkings-

bevestiging van een rechtsbijstandsverzekeraar zelf als debiteur voor alle kosten blijft gelden. 

De opdrachtnemer is derhalve ook indien er een dekkingsbevestiging werd verstrekt bevoegd 

om betaling van de opdrachtgever te vorderen.  

 

15. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is 

Advorius, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om de opdrachtgever te identificeren en 

de identiteit van de uiteindelijk begunstigde (UBO) vast te stellen, alsmede om ongebruikelijke 

transacties in de zin van de WWFT aan de autoriteiten te melden. Bij laatstgenoemde melding 

is het verboden om de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.  

 

16. Advorius verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in het kader van de door de 

opdrachtgever verstrekte opdracht(en). De gegevens van de opdrachtgever worden door 

Advorius conform de daaraan te stellen eisen opgeslagen en/of verwerkt in de (digitale) 

dossier- en cliëntadministratie ten behoeve van de dienstverlening van Advorius, in de ruimste 

zin des woords. Advorius bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en 

draagt zorg voor opslag en/of verwerking in datacenters in de EU, alsmede beveiliging en geen 

doorgifte zonder rechtsgrond, een en ander als bedoeld in de AVG. 

 

17. Indien de opdrachtgever zijn e-mailadres aan Advorius meldt dan stemt hij, behoudens 

herroeping of instructie anderszins, ermee in dat hem zonder beperking berichten, gegevens 

en documenten ook per niet versleutelde e-mail (kunnen) worden toegezonden.  

 

18. De opdrachtgever verklaart zich tot het moment van herroeping of instructie anderszins 

tevens akkoord met de niet versleutelde toezending van berichten, gegevens en documenten 

aan derden die bij het dossier betrokken zijn (zoals rechtbanken, overheden, advocaten etc.). 

 

19. Advocaten zijn verplicht om voor de ontvangst van derdengelden een Stichting Derdengelden 

met afgescheiden bankrekening ter beschikking te hebben. Gelden van derden bestemd voor 

de cliënt worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advorius 

Advocaten. Vanwege de dadelijke opeisbaarheid wordt over de duur van het onder die 

stichting berusten van de cliënt toekomende gelden geen rente vergoed. Indien de bank 

kosten en/of negatieve rente op een derdengeld in rekening brengt, is Advorius gerechtigd die 

negatieve rente en/of kosten aan de rechthebbende door te belasten, al dan niet middels een 

forfaitair bedrag.  

 



 

 

20. Advorius kent een interne klachtenregeling ten behoeve van cliënten in overeenstemming met 

de huidige vereisten die de Verordening op de Advocatuur daaraan stelt. Alle geschillen en 

klachten welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering 

van de dienstverlening, inclusief eventuele declaratieverschillen, zullen daarnaast extern 

worden beslecht door de rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, tenzij partijen 

schriftelijk anders overeenkomen. 

 

21. Op de rechtsverhouding tussen Advorius en opdrachtgever of andere derden, alsmede alle 

hieruit voortvloeiende rechten en plichten is, met uitsluiting van elk ander recht, het 

Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter in eerste aanleg is daarbij steeds de 

rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. 

 

22. De bepalingen en voorwaarden opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn mede 

gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van deelgenoten van Advorius en alle personen 

die aan Advorius verbonden zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur (of counsel), derde, 

opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid. 

 

23. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met of een dienst verleend 

door Advorius, tenzij zulks schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   

 

24. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. Ingeval 

van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, Duitse en/of Engelse tekst van 

deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de 

algemene voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal. 

 

25. Voor zover een beding van de onderhavige algemene voorwaarden door nietigheid of 

vernietiging ongelding mocht blijken te zijn laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van de 

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.   

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 1 december 2021 te Steyl en gedeponeerd bij de 

Rechtbank Limburg, locatie Roermond.   

 

 


