
   
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DE GROOTE ADVOCATUUR B.V. (juli 2018) 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

De Groote Advocatuur is een handelsnaam van De Groote Advocatuur B.V., een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda 
onder nummer 72076100. De Groote Advocatuur heeft zich ten doel gesteld de rechtspraktijk te beoefenen in de 
ruimste zin van het woord. Op alle offertes, overeenkomsten en/of eventuele daaruit voortvloeiende geschillen 
tussen de opdrachtgever en De Groote Advocatuur zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden van 
toepassing. Toepasselijkheid van alle andere Algemene Voorwaarden, waaronder doch niet uitsluitend beperkt tot 
die van de opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens 
opgesteld ten behoeve van derden die door De Groote Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht zijn 
ingeschakeld. Daarnaast kunnen bestuurders, werknemers en/of aandeelhouders van De Groote Advocatuur zich 
ook op de werking van deze Algemene Voorwaarden beroepen als ware deze voor hen zijn bedongen. 

Artikel 2 Afwijkingen en wijzigingen 
 
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. De Groote 
Advocatuur behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De eventueel gewijzigde 
Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op lopende en op alle toekomstige overeenkomsten. 

Artikel 3 AVG en privacy statement 
 
Ten behoeve van een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, die voor een goede uitvoering van de 
opdracht door De Groote Advocatuur worden verwerkt, is een privacy statement opgesteld. Dit privacy statement 
is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Bij de uitvoering van de 
opdracht is dit privacy statement onverkort op de overeenkomst van toepassing. Een exemplaar van dit privacy 
statement is in te zien op de website van De Groote Advocatuur en wordt op eerste verzoek gratis toegezonden. 
Bij het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht geeft u toestemming aan De Groote Advocatuur om uw 
persoonsgegevens te mogen verwerken overeenkomstig de wet en het bepaalde in het privacy statement. 
 
Artikel 4 Uitsluiting 7:404 en 7:407 lid 2 BW 
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Groote Advocatuur B.V. De toepasselijkheid 
van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De 
Groote Advocatuur behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 
 
Artikel 5 De opdracht 
De Groote Advocatuur zal zich bij de uitvoering van de opdracht inspannen de opdracht als een goed 
opdrachtnemer uit te voeren. Daarbij zal De Groote Advocatuur de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid 
betrachten. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan een eventueel door de opdrachtgever beoogd resultaat 
nimmer worden gegarandeerd. Onverminderd de wettelijke bepalingen kunnen de opdrachtgever en De Groote 
Advocatuur de opdracht te allen tijde door opzegging eindigen, zulks met inachtneming van een redelijke termijn. 
 
Artikel 6 Waarneming 
Indien mr.drs. M.A. de Groote gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, dan zal de 
praktijk worden waargenomen door mr. W. Kroon (KroondeKeijser Advocatuur), tenzij dit door omstandigheden 



   
 

niet mogelijk is. De Groote Advocatuur behoudt zich het recht voor om op een later moment de waarnemer te 
wijzigen. 
 
Artikel 7 Wijze van facturatie 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal bij elke opdracht het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd 
met het door De Groote Advocatuur bij de opdracht gehanteerde uurtarief (vermeerderd met de verschuldigde 
BTW) bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De kleinste tijdschrijfeenheid is 0,1 uur (zes minuten). 
De door De Groote Advocatuur betaalde externe kosten, zoals onder meer deurwaarderskosten, griffierechten, 
uittreksels en/of afschriften uit de openbare registers etc. zullen separaat bij de opdrachtgever in rekening worden 
gebracht als verschotten.  
2. Facturatie zal in beginsel maandelijks achteraf plaatsvinden, hoewel facturatie op een eerder moment is 
toegestaan. De Groote Advocatuur is gerechtigd tot het in rekening brengen van een voorschot voorafgaande aan 
en/of tijdens de opdracht. Een eventueel ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht met de nog 
openstaande vorderingen verrekend. Het uurtarief kan elk nieuw kalenderjaar worden geïndexeerd of verhoogd. 
 
Artikel 8 Betalingsverplichtingen 
1. De betalingstermijn van de facturen is drie weken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de 
opdrachtgever (direct) in verzuim en kan de vordering uit handen worden gegeven. Daarnaast is De Groote 
Advocatuur bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd de toepasselijke wettelijke (handels)rente bij 
opdrachtgever in rekening te brengen alsmede eventueel verschuldigde wettelijke (buiten)gerechtelijke 
incassokosten.  
2. De Groote Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever de door De 
Groote Advocatuur openstaande en opeisbare vorderingen nog niet heeft voldaan. Eventueel uit de opschorting 
voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De Groote Advocatuur aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden. 
3. Bij surséance, uitstel van betaling, schuldsanering, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever zijn 
eventueel openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 
4. Verrekening van eventuele vorderingen van opdrachtgever op De Groote Advocatuur met openstaande 
facturen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 9 Beperking aansprakelijkheid 
1. De Groote Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform de regels van de 
Nederlandse Orde van Advocaten. Indien de uitvoering van de opdracht leidt tot eventuele aansprakelijkheid van 
De Groote Advocatuur B.V., dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag voor het eigen risico dat 
ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van De Groote 
Advocatuur zou komen. De Groote Advocatuur is echter niet aansprakelijk, indien opdrachtgever in gebreke is 
met de nakoming van zijn verplichtingen jegens De Groote Advocatuur.  
2. Indien er geen uitkering op voet van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt, terwijl er toch aansprakelijkheid 
bestaat zijdens De Groote Advocatuur B.V., dan is iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door De 
Groote Advocatuur voor de desbetreffende opdracht in dat kalenderjaar in totaal in rekening gebrachte bedrag. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid inschakeling derden, verval aanspraken 
1. De Groote Advocatuur is gemachtigd om bij inschakeling van derden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend 
beperkt tot deurwaarders namens de opdrachtgever de alsdan eventueel toepasselijke 
aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. De Groote Advocatuur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid 
voor eventuele tekortkomingen door de inschakeling van derden, noch voor enigerlei schade die hiermee verband 
houdt. 
2. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen na één jaar nadat de werkzaamheden waarop de aanspraak 
betrekking hebben zijn verricht. Indien ingevolge de wet eventuele aanspraken van opdrachtgever eerder dan 
deze termijn vervallen, dan geldt het eerdere tijdstip. 
 
Artikel 11 Klachtreglement 
Indien opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening, dan is het klachtenreglement De Groote 
Advocatuur van toepassing. Een exemplaar van dit klachtenreglement is in te zien op de website van De Groote 
Advocatuur of wordt op eerste verzoek gratis toegezonden. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze 
Op alle tussen opdrachtgever en De Groote Advocatuur gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Eventuele geschillen die mochten ontstaan uit hoofde van een overeenkomst tussen De Groote 
Advocatuur en de opdrachtgever dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 
Oost-Brabant. 
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