Algemene Voorwaarden Lawyers Alliance
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Lawyers Alliance is een kostenmaatschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 55169678, tussen rechtspersonen met beperkte
aansprakelijkheid c.q. natuurlijke personen die ieder voor eigen rekening en risico de
advocatenpraktijk uitoefenen (deze personen hierna in enkelvoud “Advocaat” en in meervoud
“Advocaten”). Ook indien de Advocaat handelt onder de naam Lawyers Alliance, bindt de
Advocaat bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van opdrachten alleen zichzelf en niet
voornoemde maatschap noch de andere Advocaten.
2. Deze Algemene Voorwaarden Lawyers Alliance (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van
toepassing op alle opdrachten die aan de Advocaat van Lawyers Alliance worden verstrekt, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten die voortvloeien uit een overeenkomst van opdracht waarop de
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De betreffende opdrachtgever wordt in die gevallen
bekend verondersteld met de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan.
4. De Algemene Voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van een andere Advocaat dan de
Advocaat met wie de overeenkomst van opdracht is gesloten (laatstbedoelde Advocaat hierna de
“Betrokken Advocaat”).
5. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
6. Lawyers Alliance kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of vervangen. Mocht een
dergelijke situatie zich voordoen, dan zal Lawyers Alliance de opdrachtgever van de veranderingen
op de hoogte stellen. De nieuwe of gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen dan onderdeel
uitmaken van de Opdracht, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na een dergelijke
aankondiging aan Lawyers Alliance verklaart dat de nieuwe of gewijzigde Algemene Voorwaarden
niet aanvaardt.
Artikel 2 Opdracht
1. Uitsluitend de Betrokken Advocaat geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit geldt
ook in die gevallen waarbij een opdracht (mede) door een andere Advocaat wordt uitgevoerd.
2. De Betrokken Advocaat is te allen tijde gerechtigd om de opdracht (mede) door een andere
Advocaat uit te doen voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitsluitend de
Betrokken Advocaat de opdracht zal uitvoeren.
3. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door
een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk
Wetboek blijven buiten toepassing.
4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
5. Een aan de Betrokken Advocaat verstrekte opdracht wordt niet als arbeidsovereenkomst
aangemerkt. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en de Betrokken Advocaat.
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Artikel 3 Honorarium , kosten en voorschot
1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium en daarnaast, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht in redelijkheid gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van in overleg met
de opdrachtgever ingeschakelde derden, griffiegelden, grote hoeveelheden kopieerkosten,
deurwaarderskosten, vertaalkosten, uittreksels uit openbare registers en dergelijke, een en ander
vermeerderd met het toepasselijke BTW-tarief, verschuldigd.
2. Tenzij uitdrukkelijk met de opdrachtgever anders afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan
de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief.
3. De Betrokken Advocaat is gerechtigd om aan cliënt een voorschot in rekening te brengen en eerst
na ontvangst van het voorschot aan te vangen met de uitvoering van de opdracht of de uitvoering
van de opdracht op te schorten. Het voorschot zal bij de laatste factuur van de opdracht, waarop
het voorschot betrekking heeft, worden verrekend.
Artikel 4 Facturering en betaling
1. De Betrokken Advocaat is gerechtigd maandelijks of met een andere frequentie de in de
voorliggende periode verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever te
factureren.
2. Betaling van een factuur dient plaats te vinden in euro’s, binnen een termijn van 14 dagen na
factuurdatum tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op de op de factuur vermelde bankrekening waarbij
eventuele overschrijvingskosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het volledige
factuurbedrag dient te worden betaald, de opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting,
korting of verrekening. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de Advocaat kenbaar te worden
gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de Betrokken Advocaat, de wettelijke
vertragingsrente verschuldigd. Alle met het oog op de invordering van de factuur door de
Betrokken Advocaat gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%
van het verschuldigde bedrag.
4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de Betrokken Advocaat gerechtigd
de uitvoering van de opdracht op te schorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe
op de hoogte is gesteld en een korte termijn is gegeven alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen. Noch de Betrokken Advocaat noch enige andere Advocaat of derde die is ingeschakeld
door de Betrokken Advocaat, zijn aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van deze
opschorting van de uitvoering van de opdracht.
5. De Advocaat heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek aan te passen (per 1
januari van ieder jaar).
Artikel 5 Inschakeling van derden
1. De Advocaat is bevoegd in overleg met de opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering
van een opdracht.
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2. Door het sluiten van een overeenkomst van opdracht met de Betrokken Advocaat, verleent de
opdrachtgever aan de Advocaat de bevoegdheid om, als een door de Advocaat ingeschakelde
derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid
van een Advocaat leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door de
betreffende Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt
uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering doet, is
het bedrag van de aansprakelijkheid van de Advocaat beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever
aan de Advocaat heeft betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is
ontstaan. Deze beperking van de aansprakelijkheid wordt niet ingeroepen wanneer de schade is
ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van een Advocaat.
3. De Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in overleg met de opdrachtgever
ingeschakelde derden.
4. Onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt in ieder geval een aanspraak tot
schadevergoeding indien de desbetreffende vordering niet binnen één jaar nadat de feiten waarop
de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn
geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
Artikel 7 Vertrouwelijkheid en gegevens
1. Alle informatie die de Advocaat van de Opdrachtgever ontvangt en die is aangeduid als
vertrouwelijk, of waarvan de Advocaat had moeten begrijpen dat die vertrouwelijk diende te
worden behandeld, zal door de Advocaat vertrouwelijk worden behandeld.
2. De Betrokken Advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter
bescherming van de vertrouwelijkheid van de van de opdrachtgever ontvangen gegevens.
3. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en
realiseert zich dat ondanks alle door de Advocaat in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er
geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
4. De Betrokken Advocaat kan de naam van de opdrachtgever en een korte beschrijving van de
uitgevoerde werkzaamheden als referentie voor toekomstig relatiebeheer gebruiken, voor zover
dit niet strijd is met artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.
5. De Betrokken Advocaat kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme gehouden zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en moet
ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden.
6. De Betrokken Advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht alle relevante wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. De Betrokken Advocaat is
een verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van de verwerking van de persoonsgegevens die zij in verband met de
uitvoering van de opdracht van opdrachtgever verkrijgt. De Betrokken Advocaat bepaalt bij de
uitvoering van de opdracht zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
De Advocaat verwerkt persoonsgegevens die zij van opdrachtgever heeft verkregen in het kader
van de uitvoering van de opdracht en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De Betrokken
Advocaat mag, al dan niet in verband met de opdracht, de persoonsgegevens van de
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opdrachtgever verwerken, bewaren en verspreiden onder eenieder binnen de organisatie van de
Advocaat (Lawyers Alliance) in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van
haar relatiebeheer. De Betrokken Advocaat verwerkt geen gegevens in opdracht van
opdrachtgever, tenzij dit noodzakelijk is uit de aard van de dienstverlening. De Advocaat zal als
verwerkingsverantwoordelijke met haar opdrachtgever geen verwerkersovereenkomst sluiten. De
Advocaat zal de persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is
met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.
Artikel 8 Bewaren dossiers
1. Lawyers Alliance bewaart dossiers (hetgeen alles omvat waarin informatie, ofwel in papiervorm of
elektronisch of anderszins is vastgelegd) en goederen die Lawyers Alliance onder zich heeft in
verband met de Opdracht zeven jaar vanaf de datum van de beëindiging van de Opdracht, nadat
Lawyers Alliance eventuele documenten van het dossier heeft verwijderd en vernietigd, die naar
het oordeel van Lawyers Alliance overbodig zijn voor het archiefdossier van de Opdracht. Lawyers
Alliance mag
dossiers en goederen (doen) opslaan bij een derde die voldoende
veiligheidsvoorzieningen treft.
2. Indien binnen zeven jaar na de beëindiging van de Opdracht de opdrachtgever een verzoek aan
Lawyers Alliance richt zullen de behouden documenten of goederen op kosten van de
opdrachtgever geretourneerd worden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen op grond
waarvan de documenten moeten worden behouden bij Lawyers Alliance.
3. Indien binnen zeven jaar na voltooiing van de Opdracht geen dergelijk retourneerverzoek is
ontvangen kan en mag Lawyers Alliance de documenten en goederen zonder nadere mededeling
vernietigen.
Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met een Advocaat is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil
tussen een opdrachtgever en een Advocaat.

*****
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