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Algemene voorwaarden T&R ADVOCATEN (versie september 2016) 

 

T&R Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T&R Advocaten B.V., 

gevestigd te Mijnsheerenland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24446073.  

 

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde, die al dan niet in dienstverband, bij 

de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Het staat T&R 

Advocaten vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden indien zulks voor de goede uitvoering 

van de opdracht noodzakelijk is. Zowel T&R Advocaten en haar bestuurders alsook individuele personen die werkzaam zijn 

of waren bij, voor of ten behoeve van T&R Advocaten kunnen zich derhalve op deze algemene voorwaarden beroepen, 

alsmede alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld. Zulks laat 

echter onverlet dat de aansprakelijkheid van T&R Advocaten voor handelen of nalaten van de door haar ingeschakelde 

derden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.  

 

De door T&R Advocaten gemaakte kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan de 

opdrachtgever.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, dus ook op eventuele aanvullende of 

vervolgopdrachten, die T&R Advocaten uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van de opdrachtgever.  

 

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt expliciet uitgesloten.  

 

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vernietigd, dan wel op een andere manier 

ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden steeds volledig van toepassing. 

 

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens T&R Advocaten. De toepasselijkheid van de 

artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW is uitgesloten.  

 

T&R Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de 

selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.  

 

T&R Advocaten is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de 

gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. T&R Advocaten staat niet in voor het bereiken van 

het beoogde resultaat.  

 

Voorts wordt de opdracht uitgevoerd met inachtneming van de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde 

Gedragsregels voor Advocaten en overige verordeningen van voornoemde Orde. 

 

Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de 

opdracht, alsmede alle door T&R Advocaten verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor 

de juistheid en volledigheid van alle aan T&R Advocaten verstrekte gegevens en informatie. 

 

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.  

 

T&R Advocaten heeft steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. 

 

T&R Advocaten is vrij, zowel onderling als extern, vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen. 

 

T&R Advocaten is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de 

aanwijzing naar het inzicht van T&R Advocaten niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die het kantoor dient te 

betrachten. 
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T&R Advocaten is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van T&R 

Advocaten niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde 

van Advocaten, dan wel indien opdrachtgever de uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn 

betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens T&R Advocaten niet nakomt, of anderszins het kantoor belemmert 

in de uitvoering van de opdracht. 

 

T&R Advocaten houdt een tijdregistratie bij van de verrichte werkzaamheden. De tijd wordt geregistreerd in eenheden van 

6 minuten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de werkzaamheden gedeclareerd op basis van de aan de 

zaak bestede tijd, vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief. Alle door T&R Advocaten vermelde tarieven zijn 

exclusief BTW en alle overige ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken kosten, waaronder mede doch niet 

uitsluitend wordt verstaan reis- en verblijfskosten, griffierechten en overige verschotten.  

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verzendt T&R Advocaten na afloop van iedere kalendermaand declaraties 

van de werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever. Deze declaraties dienen binnen 14 dagen na 

dagtekening van de declaratie te zijn voldaan. Bij het uitblijven van betaling binnen de daarvoor gestelde termijn verkeert 

de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim en is T&R Advocaten gerechtigd wettelijke rente 

in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande 

declaratie. Tevens is T&R Advocaten alsdan gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen. 

De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten bedragen 

15% van het factuurbedrag doch minstens €75,--. 

 

Jaarlijks worden de uurtarieven per 1 januari voor elke advocaat / jurist vastgesteld. Hierbij wordt niet alleen de loon- en 

prijsontwikkeling in de branche, maar ook het toegenomen ervaringsniveau van de desbetreffende advocaat / jurist in 

aanmerking genomen. Over deze tariefaanpassingen wordt de opdrachtgever geïnformeerd bij de vaststelling van het 

betreffende  uurtarief voor dat jaar.  

 

De gezamenlijke aansprakelijkheid van T&R Advocaten, haar bestuurder(s) alsook individuele personen die werkzaam zijn of 

waren bij, voor of ten behoeve van T&R Advocaten is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van T&R Advocaten wordt uitbetaald, te 

vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het 

desbetreffende geval voor rekening van T&R Advocaten komt. Op verzoek van de opdrachtgever wordt ten kantore van 

T&R Advocaten inzage verschaft in de desbetreffende verzekeringspolis.  

 

Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt 

tot het door T&R Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar gedeclareerde en ontvangen honorarium 

exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximumbedrag van € 30.000,--.  

 

De opdrachtgever vrijwaart T&R Advocaten, haar bestuurder(s) alsook individuele personen die werkzaam zijn of waren bij, 

voor of ten behoeve van T&R Advocaten tegen alle mogelijke aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen 

met of voortvloeien uit de werkzaamheden die T&R Advocaten voor de opdrachtgever verricht of heeft verricht. Alle kosten 

die T&R Advocaten moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door de opdrachtgever aan T&R Advocaten 

worden vergoed.  

 

Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is volledig uitgesloten. 

 

De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen 

gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens T&R Advocaten, haar bestuurder(s) 

alsook individuele personen die werkzaam zijn of waren bij, voor of ten behoeve van T&R Advocaten.  

 

T&R Advocaten communiceert bij voorkeur per e-mail, doch zij kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het niet 

(volledig) aankomen of ontvangen worden van e-mailberichten. 

 

Iedere vordering jegens T&R Advocaten, behalve die vordering die door T&R Advocaten is erkend, vervalt door het verloop 

van 12 maanden na het ontstaan van de grondslag van de vordering. 
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Indien een opdrachtgever een klacht heeft over de door of namens T&R Advocaten verrichte werkzaamheden zal de 

opdrachtgever die klacht vooreerst onder de aandacht brengen bij de behandelend advocaat/jurist. 

 

T&R Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige 

stukken en eventuele gerechtelijke stukken (op diens verzoek) per aangetekende 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 zonder nadere aankondiging te vernietigen. 

 

Op de rechtsverhouding tussen T&R Advocaten en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen 

uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. 

 

Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door de 

behandelend advocaat / jurist is aanvaard. 

 

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is in te zien via de website www.tr-advocaten.nl en wordt 

bovendien op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Bij de opdrachtbevestiging ontvangt de opdrachtgever een afschrift 

van de op dat moment geldende versie van de algemene voorwaarden.  

 


