
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

van Beer advocaten N.V. 

 

 

1. De naamloze vennootschap Beer advocaten N.V. 

 Beer advocaten N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd 

te Amsterdam (“Beer advocaten”). Beer advocaten betreft een vennootschap die de 

onderneming van de maatschap Beer advocaten heeft overgenomen en voortzet. 

 

2. Reikwijdte Algemene Voorwaarden 

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of 

te verrichten door of namens Beer advocaten en op alle rechtsverhoudingen van 

Beer advocaten met derden, ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de 

hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet-juridisch) medewerker, curator, 

bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of 

anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de 

cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

3. Opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Beer advocaten 

a) Beer advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle 

opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Beer advocaten. 

Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 

7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

b) De opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van het recht om partners 

(bestuurders en/of aandeelhouders), werknemers, (rechts)personen en derden 

die aan Beer advocaten zijn verbonden, aansprakelijk te stellen voor door de 

opdrachtgever geleden schade. 

 

c) Aangesproken partners (bestuurders en/of aandeelhouders), werknemers, 

(rechts)personen en derden die aan Beer advocaten zijn verbonden, kunnen 

zich beroepen op dit - ten behoeve van hen - overeengekomen derdenbeding. 

 

4. Inschakeling van derden 

 Indien in verband met de aan Beer advocaten opgedragen werkzaamheden derden 

dienen te worden ingeschakeld, zal Beer advocaten, indien en voor zover mogelijk, 

vooraf overleggen met de cliënt en Beer advocaten zal de nodige zorgvuldigheid bij 

de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Beer advocaten is niet 

aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de 

uitvoering van haar diensten. Beer advocaten heeft het recht een beperking van 

aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens 

de cliënt te aanvaarden. 
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5. Beperking van aansprakelijkheid 

a) Beer advocaten is tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De 

maximale dekking bedraagt € 10 miljoen per aanspraak per jaar. 

 

b) Iedere vergoedingsverplichting bij aansprakelijkheid van Beer advocaten en/of 

personen die voor Beer advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner 

(bestuurder en/of aandeelhouder), werknemer, (medisch) adviseur, derde 

opdrachtnemer, of in enig andere hoedanigheid, voor werkzaamheden verricht of 

te verrichten door of namens Beer advocaten of anderszins verband houdend 

met een aan Beer advocaten verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag dat 

in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Beer advocaten gesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met 

het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste 

van de verzekeraar(s) komt. 

 

c) Als geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor onder a en b 

bedoelde verzekering(en), is iedere aansprakelijkheid van Beer advocaten 

beperkt tot de in of buiten rechte vastgestelde schade of, als die schade hoger is 

dan het door Beer advocaten voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht 

in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium met 

een maximum van € 100.000. 

 

d)   De opdrachtgever/cliënt moet een mogelijke beroepsfout die kan leiden tot de 

hiervoor onder a en b bedoelde aansprakelijkheid, binnen 1 jaar nadat de 

opdrachtgever/cliënt de beroepsfout heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten 

ontdekken, schriftelijk melden bij Beer advocaten. Iedere aanspraak op 

schadevergoeding die kan voortvloeien uit de hiervoor onder a en b bedoelde 

aansprakelijkheid vervalt, als de mogelijke beroepsfout niet binnen de hiervoor 

bedoelde termijn is gemeld.  

 

e) Niet alleen opdrachtnemer, Beer advocaten, maar ook alle (rechts)personen die 

bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken - zowel (rechts)personen die 

aan Beer advocaten zijn verbonden als derden - kunnen een beroep doen op 

deze algemene voorwaarden. 

  

6. Berekening honorarium 

 Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Beer advocaten honorarium en de 

kosten van medisch advies verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de 

behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de betreffende advocaat en/of 

medisch adviseur geldende uurtarief dat periodiek door Beer advocaten wordt 

vastgesteld. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en 

specialistische kennis. 
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7. Externe kosten 

 Door Beer advocaten ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt betaalde externe 

kosten (verschotten) zullen separaat in rekening worden gebracht.  

 

8. Declaratie van werkzaamheden 

a) De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever/cliënt in rekening 

gebracht met een betalingstermijn van twee weken, te rekenen vanaf de datum 

van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever/cliënt 

geacht in verzuim te zijn en is Beer advocaten gerechtigd de wettelijke rente en 

incassokosten in rekening te brengen. 

 

b) Als met een opdrachtgever/cliënt wordt overeengekomen dat declaratie van 

werkzaamheden gedurende een periode van langer dan een jaar wordt 

opgeschort, zal Beer advocaten de werkzaamheden over de volledige periode in 

rekening brengen op basis van het ten tijde van declareren voor de betrokken 

advocaat geldende uurtarief. 

 

9. Voorschotten 

 Beer advocaten is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar 

dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te 

verlangen. Bij gebreke van (tijdige) betaling daarvan is Beer advocaten na 

voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet te starten, op te 

schorten of te staken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het 

voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. 

Tevens is Beer advocaten gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet-betaalde 

declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Beer 

advocaten heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige 

datum. 

 

10. Vernietiging van oude dossiers 

Bewaren van gegevens: 

Beer advocaten bewaart, mede conform de richtlijn van de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens (AVG) persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  

 

Gedurende een periode van twintig jaar na het afsluiten van een zaak zal het 

desbetreffende dossier in het archief van Beer advocaten worden bewaard. Na het 

verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken 

zonder nadere aankondiging worden vernietigd. 

 

11. Klachtenregeling 

Klachten over de uitvoering van de opdracht worden door de klachtenfunctionaris 

van Beer advocaten behandeld conform het interne klachtenreglement. 
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12. Werking Algemene Voorwaarden 

 De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn 

mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de partners (bestuurders en 

aandeelhouders) van Beer advocaten, de bestuurders van die aandeelhouders en alle 

personen die voor Beer advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner (als 

hierboven genoemd), werknemer, (medisch) adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij 

in enig andere hoedanigheid. 

 

13. Taal 

 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse 

taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de 

Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie 

daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. 

 

14. Toepasselijk recht 

 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/cliënt en Beer advocaten is 

Nederlands recht van toepassing.  

 

15. Geschillen 

 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Beer 

advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de  

rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve 

rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te 

Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie. 

 

 

Amsterdam, 30 september 2019 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam 

onder nummer 60/2019 en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Beer 

advocaten (www.beeradvocaten.nl). De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de 

receptie van het kantoor van Beer advocaten te Amsterdam aan Weteringschans 85-87 

te 1017 RZ Amsterdam en worden op verzoek kosteloos toegezonden. 

http://www.beeradvocaten.nl/

