
 

 

Algemene voorwaarden Aspremont Advocaten B.V. 

 
Toepasselijkheid 

  

1. Aspremont Advocaten B.V. (‘Aspre-

mont Advocaten’) is een besloten vennoot-

schap, opgericht naar Nederlands recht, met als 

doel het beoefenen van de advocatuur. Op 

verzoek wordt een lijst toegezonden van de 

personen die aandelen houden in Aspremont 

Advocaten. Deze algemene voorwaarden zijn 

van toepassing op alle opdrachten en vervolg-

opdrachten van opdrachtgevers van Aspremont 

Advocaten.  

 

2. Afwijkingen van deze algemene voor-

waarden kunnen slechts schriftelijk worden 

overeengekomen en pas na uitdrukkelijke 

bevestiging van partijen. 

 

De overeenkomst 

 

3. De overeenkomst tot opdracht vindt 

plaats door aanvaarding van het aanbod door 

Aspremont Advocaten. De aanvaarding kan 

mondeling geschieden. Alle opdrachten wor-

den geacht uitsluitend te zijn gegeven en aan-

vaard door Aspremont Advocaten. De werking 

van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW 

wordt uitgesloten. Aspremont Advocaten staat 

evenwel niet in voor het door opdrachtgever 

beoogde resultaat. 

 

4. De uitvoering van de opdracht ge-

schiedt uitsluitend ten behoeve van de op-

drachtgever. Derden kunnen hieraan geen 

rechten ontlenen. 

 

5. Als een van de partijen een verplichting 

uit de overeenkomst niet nakomt, mag de we-

derpartij de daar tegenoverstaande verplichting 

opschorten. Aspremont Advocaten is niet aan-

sprakelijk voor schade ten gevolge van een 

opschorting van haar kant. 

 

6. De overeenkomst eindigt door volbren-

ging, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

7. Zowel Aspremont Advocaten als de 

opdrachtgever kunnen de overeenkomst op-

zeggen door schriftelijke mededeling hiervan. 

 

8. Aspremont Advocaten houdt zich het 

recht voor het dossier van de opdrachtgever 

onder zich te houden zolang de opdrachtgever 

niet aan zijn betalingsverplichting heeft vol-

daan.  

 

 

9. Als een van de partijen een verplichting 

uit de overeenkomst niet nakomt, mag de we-

derpartij de overeenkomst ontbinden, tenzij de 

tekortkoming gezien haar bijzondere aard of 

geringe betekenis de ontbinding niet recht-

vaardigt. 

 

Verplichtingen van de opdrachtgever 

 

10. De opdrachtgever vrijwaart Aspremont 

Advocaten voor vorderingen van derden, die 

stellen schade te hebben geleden door of ver-

band houdende met werkzaamheden die As-

premont Advocaten in het kader van de op-

dracht heeft verricht, behoudens opzet of grove 

schuld. 

 

11. De opdrachtgever zal alle medewer-

king, gegevens en inlichtingen verschaffen die 

noodzakelijk of nuttig worden geacht voor de 

uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de 

volledigheid van alle aan Aspremont Advoca-

ten verstrekte informatie. 

 

Honorarium en verschotten 

 

12. De kosten van de uitvoering van een 

opdracht door Aspremont Advocaten omvatten 

het eigenlijke honorarium en de zogenaamde 

verschotten.  

 

13. Tenzij door partijen anders is afgespro-

ken, wordt het honorarium bepaald aan de 

hand van de bestede tijd en het voor de betref-

fende opdracht geldende uurtarief. Het totaal 

van het honorarium wordt verhoogd met een 

voor de betreffende opdracht geldend percen-

tage wegens kantoorkosten. 

 

14. Aspremont Advocaten houdt zich te 

allen tijde het recht voor de hoogte van het 

uurtarief te kunnen wijzigen. Indien een wijzi-

ging van het uurtarief plaatsvindt binnen drie 

maanden na het sluiten van de overeenkomst, 

heeft de opdrachtgever het recht de overeen-

komst te ontbinden. 

 

15. Verschotten zijn de kosten van derden 

die Aspremont Advocaten in het kader van 

haar opdracht heeft betaald, zoals deurwaar-

derskosten, griffierechten, reiskosten en kosten 

van uittreksels et cetera.  
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16. Alle diensten van Aspremont Advoca-

ten zijn onderworpen aan het algemene BTW-

tarief van 21%. 

 

Betaling 

 

17. Behoudens afspraken anderszins vindt 

declaratie maandelijks plaats door middel van 

gespecificeerde facturen. 

 

18. Betaling dient plaats te vinden binnen 

14 dagen na de factuurdatum. Na overschrij-

ding van de betalingstermijn is de opdrachtge-

ver in gebreke en wordt er wettelijke rente 

berekend over het gefactureerde bedrag. 

 

19. Indien opdrachtgever na aanmaning met 

diens betalingsverplichting in gebreke blijft, 

komen buitengerechtelijke en gerechtelijke 

kosten voor rekening van de opdrachtgever 

naar maatstaven van het Besluit vergoeding 

voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

20. indien opdrachtgever handelt in de 

uitoefening van beroep of bedrijf dan bedragen 

de buitengerechtelijke kosten, in afwijking van 

het Besluit vergoeding voor buitengerechtelij-

ke incassokosten, te allen tijden 15 % van het 

verschuldigde bedrag met een minimum van   

€ 250,00. 

 

21. Reclamering omtrent de facturen dient 

schriftelijke en gemotiveerd te geschieden 

binnen de betalingstermijn. 

 

22. Reclamering doet geen afbreuk aan de 

betalingsverplichting van de opdrachtgever. 

 

Bevoegdheid verrekening 

 

23. Aspremont Advocaten is gerechtigd 

(rest)vorderingen op opdrachtgever uit hoofde 

van de opdracht aan Aspremont Advocaten te 

verrekenen met aan opdrachtgever door As-

premont Advocaten verschuldigde gelden, 

zoals – doch niet uitsluitend – aan opdrachtge-

ver toekomende vergoeding van proceskosten. 

 

Aansprakelijkheid 

 

24. Indien zich in de uitvoering van een 

opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aan-

sprakelijkheid voor Aspremont Advocaten 

leidt dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn 

tot het bedrag waarop de door Aspremont 

Advocaten gesloten beroepsaansprakelijheids-

verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met 

het eigen risico dat Aspremont Advocaten 

onder die beroepsaansprakelijkheidsverzeke-

ring draagt. 

 

25. Indien het voorkomt dat Aspremont 

Advocaten in het kader van de uitvoering van 

de opdracht derde(n) heeft moeten inschakelen 

dan is deze aansprakelijkheid uitgesloten voor 

de fouten gemaakt door deze derde(n), behou-

dens opzet of grove schuld van Aspremont 

Advocaten. Dit zelfde geldt voor de fouten 

gemaakt door ondergeschikten. 

 

26. Indien ingeschakelde derden in verband 

met de werkzaamheden waarvoor zij zijn inge-

schakeld hun aansprakelijkheid willen beper-

ken, houden alle opdrachten aan Aspremont 

Advocaten in de bevoegdheid van Aspremont  

Advocaten om deze aansprakelijkheidsbeper-

kingen namens de opdrachtgever te aanvaar-

den. 

 

27. Indien om wat voor reden dan ook geen 

uitkering krachtens de beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering mocht plaatsvinden dan is 

iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag 

van € 2.500,00. 

 

Geheimhouding 

 

28. Aspremont Advocaten verplicht zich 

tegenover derden tot geheimhouding van alle 

gegevens en kennis van de opdrachtgever. 

 

29. Aspremont Advocaten verplicht zich 

haar geheimhoudingsplicht tevens op te leggen 

aan de door haar ingeschakelde derden. 

 

Klachten 

 

30. Klachten over de uitvoering van de 

overeenkomst moeten volledig en duidelijk 

omschreven worden ingediend bij Aspremont 

Advocaten binnen een redelijk termijn van één 

maand. Niet tijdige indiening kan rechtsver-

werking tot gevolg hebben als bedoeld in arti-

kel. 6:89 BW. 

 

Toepasselijke recht 

 

31. Op alle overeenkomsten tussen Aspre-

mont Advocaten en de opdrachtgevers is het 

Nederlandse recht van toepassing. 

 

Geschillen 

 

32. Geschillen tussen Aspremont Advoca-

ten en de opdrachtgever die niet onderling 

kunnen worden opgelost, zullen worden voor-

gelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter 

binnen het arrondissement Gelderland.  


