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Algemene Voorwaarden

van Van Zandvoort Legal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oss.

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
a. Van Zandvoort Legal : Van Zandvoort Legal is een besloten vennootschap, 

hierna ook wel aangeduid als "het kantoor".
b. Cliënt : de contractspartij van Van Zandvoort Legal.
c. Honorarium : de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief 

BTW en verschotten als in sub d. bedoeld die Van Zandvoort Legal voor de 
uitvoering met de cliënt is overeengekomen.

d. Verschotten: de kosten die Van Zandvoort Legal in het belang van de opdracht 
maakt.

2. Toepasselijkheid 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten of 

rechtsbetrekkingen, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een 
opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn 
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden van toepassing.

3. Opdracht 
a. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Van Zandvoort Legal is 

aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Van 
Zandvoort Legal slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor 
verbonden advocaten.

b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Van Zandvoort Legal te zijn 
verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt, dat Van Zandvoort Legal de 
opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het 
kantoor verbonden advocaten of zonodig door derden in opdracht van het 
kantoor.

c. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
d. De met Van Zandvoort Legal gesloten overeenkomsten leiden voor Van 

Zandvoort Legal tot een inspanningsverplichting en niet tot een 
resultaatsverplichting, waarbij Van Zandvoort Legal gehouden is haar 
verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en 
vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Van 
Zandvoort Legal verlangd kan worden.

4. Declaraties 
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd 

met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden zullen periodiek en tussentijds in rekening worden 

gebracht.
c. Van Zandvoort Legal is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot 

te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening 
van de opdracht.

d. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt 
het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de 
afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling 
a. Betaling van declaraties van Van Zandvoort Legal dient te geschieden binnen 

14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is 
een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels) rente 
verschuldigd. Cliënt is niet gerechtigd de betaling op te schorten dan wel te 
verrekenen.

b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Van Zandvoort 
Legal gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het 
op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde 
maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de 
cliënt.

c. Indien van Zandvoort Legal invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die 
in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum 
van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt.

d. Van Zandvoort Legal heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor cliënt 
onder zich heeft, zolang de cliënt de declaratie niet, dan wel niet volledig, heeft 
voldaan. 

6. Aansprakelijkheid 
a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of 

verband houdende met de uitvoering van een opdracht dan wel het handelen 
in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens, is 
steeds beperkt tot het bedrag waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak 
geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de 
desbetreffende polis uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid. Informatie 
over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek 
toegezonden. 

b. De aansprakelijkheid van Van Zandvoort Legal is te allen tijde beperkt tot 
directe schade. Van Zandvoort Legal is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, 
gevolg- of andere indirecte schade (niet limitatief). 

c. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6 sub a. 
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt 
tot een bedrag van maximaal € 1000,--.

d. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid 
in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van 
derden niet aansprakelijk.

e. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een 
jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke 
aansprakelijkheid van Van Zandvoort Legal voor die schade.

f. Van Zandvoort Legal is niet gehouden tot betaling van vergoeding van schade 
als de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Van 
Zandvoort Legal. 

7. Tarieven
a. Van Zandvoort Legal heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief 
en/of abonnementsprijs en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te 
wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien 
een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de 
opdracht tussen Van Zandvoort Legal enerzijds en de cliënt anderzijds, heeft de 
cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op 
de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de cliënt is 
toegezonden na de verhoging van het tarief en/of voormelde kostenvergoeding.
b. Reclames inzake de facturen dienen onder opgaaf van een schriftelijke opgave 
binnen 30 dagen na de factuurdatum bij Van Zandvoort Legal te worden ingediend. 
Indien de reclamatie te laat wordt ingediend, vervallen alle rechten hiertoe. 

8. Reikwijdte 
Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de besloten 
vennootschap maar ook ten behoeve van de werknemers van de besloten 
vennootschap.

9. WWFT
Cliënt is ermee bekend en aanvaard dat Van Zandvoort Legal op grond van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht is om in die 
regelgeving ongebruikelijke transacties te melden. De WWFT verplicht Van 
Zandvoort Legal bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of 
Nederlandse rijbewijzen, gewaarmerkte uittreksels uit officiële handelsregisters of 
andere door de Wet op de identificatieplicht (WID) daartoe aangewezen 
documenten. Van Zandvoort Legal is verplicht een beoordeling op risico’s op 
witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te 
houden. 

10. Diversen
a. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de 

opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

b. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder 
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de 
volledige overeenkomst tussen Van Zandvoort Legal en de cliënt. Eventuele 
voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen 
hiermee te vervallen.

c. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts 
mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of 
elektronisch is ingestemd.
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d. Van Zandvoort Legal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de cliënt 
niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden 
of kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft 
gemaakt.

e. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende 
andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of 
strekking bindend.

f. Van Zandvoort Legal houdt zich aan de wettelijk verplichte bewaartermijn voor 
documenten. 

11. Toepasselijk recht 
a. Op de tussen het kantoor en haar opdrachtgevers gesloten 
overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere 
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen 
geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de 
Nederlandse rechter.  Alle geschillen ter zake zullen in eerste aanleg bij 
uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-
Hertogenbosch, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen anders 
voorschrijven.
b. Op alle opdrachten is de klachtenregeling van toepassing. De 
klachtenregeling van Van Zandvoort Legal is via: Geschillenregeling - 
Van Zandvoort Legal (zandvoort-legal.nl) raadpleegbaar.
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