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ALGEMENE VOORWAARDEN  

van Mr H.J. Sachse B.V. 

 

1. Toepasselijkheid  

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en 
rechtsbetrekking tussen Mr H.J. Sachse B.V., mede handelende onder de naam Sachse 
advocatuur (de “B.V.”) en haar cliënten (hierna in enkelvoud: de “Cliënt”). Deze 
algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. 

1.2 De B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 33290196 . De B.V. is een praktijkvennootschap van Mr H.J. Sachse, 
die als advocaat in Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, 
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl 

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt worden hierbij uitdrukkelijk buiten 
toepassing verklaard. 

1.4 Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de Cliënt worden geacht uitsluitend tot 
stand te zijn gekomen met de B.V.. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde 
zijn deze Algemene Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van Mr H.J. Sachse en 
eventuele anderen die namens de B.V. bij de uitvoering van werkzaamheden voor de 
Cliënt betrokken zijn. 

1.5 Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn dan wel 
vernietigd mocht worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van 
toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk 
overeenkomstige betekenis toe. 

2. Uitvoering van werkzaamheden 

2.1 Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal de B.V. zoveel 
mogelijk de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. De B.V. neemt terzake 
een inspanningsverbintenis op zich. 

2.2 In geen geval kan de Cliënt een ander dan de B.V. tot nakoming van de 
overeengekomen werkzaamheden aanspreken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:09 
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

2.3 De B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden naar eigen keuze 
derden in te schakelen en eventuele door die derden gehanteerde 
aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Cliënt te aanvaarden. De B.V. is niet 
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 
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2.4 De B.V. is bevoegd om de rechtsverhouding met de Cliënt op te zeggen indien naar 
haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de Cliënt, 
zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. 

2.5 Adviezen, correspondentie, processtukken en andere geschriften die door of namens 
de B.V. zijn opgesteld, blijven eigendom van de B.V.. De Cliënt zal deze niet aan 
derden verstrekken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de B.V.. 

3. Vergoeding & kosten 

3.1 De Cliënt is aan de B.V. een honorarium verschuldigd voor de verrichte 
werkzaamheden.  

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium berekend door de 
bestede tijd te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Het tarief kan 
periodiek worden aangepast.  

3.3 Daarnaast zal Cliënt alle aan derden verschuldigde kosten (daaronder begrepen 
griffierechten, deurwaarderskosten, en vergoedingen voor getuigen en deskundigen) 
en alle onkosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels etc.) die verband 
houden met de uitvoering van de werkzaamheden, aan de B.V. vergoeden. Voor 
vervoer per eigen auto bedragen de reiskosten € 0,19 per gereden kilometer, te 
vermeerderen met de parkeerkosten. 

3.4 De B.V. is bevoegd betaling van voorschotten te vragen voordat zij werkzaamheden 
begint of voortzet. Rechtsbijstand in procedures wordt slechts verleend onder de 
voorwaarde dat de cliënt het naar verwachting verschuldigde griffierecht bij voorschot 
aan de B.V. voldoet. 

3.5 De verrichte werkzaamheden en de kosten worden maandelijks aan de Cliënt in 
rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de B.V. een andere 
wijze van declareren passend acht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de datum 
van de declaratie. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk tot 
volledige betaling gehouden.  

3.6 Indien de Cliënt bezwaren heeft tegen de hoogte van de declaratie, dient hij de B.V. 
daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de betalingstermijn.  

3.7 De B.V. is gerechtigd om na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere 
ingebrekestelling aanspraak te maken op vertragingsrente van 1,5% per maand en 
buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de hoofdsom, onverminderd haar 
rechten volgens de wet.  

3.8 In geval van verzuim is de B.V. gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk te 
staken totdat de Cliënt volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan zonder 
dat dit tot enige aansprakelijkheid van de B.V. kan leiden.  

4. Aansprakelijkheid 

4.1 Iedere aansprakelijkheid van de B.V. voor schade die voortvloeit uit of verband houdt 
met enige tekortkoming of onrechtmatige daad of die is gebaseerd op enige andere 
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rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat te dier zake mocht worden uitgekeerd uit 
hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de B.V., vermeerderd met 
het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de 
verzekeringspolis met voorwaarden ligt kosteloos ter inzage op het kantoor van de 
B.V..  

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid in 
ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de Cliënt aan de B.V. is betaald voor de 
werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, indien de verzekeraar in 
enig geval niet tot uitkering overgaat. De Cliënt is dan uitsluitend gerechtigd om voor 
maximaal dit bedrag de B.V. aan te spreken. 

4.3 De in de leden 1 en 2 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover 
de B.V. de schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt. 

4.4 De B.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen van door haar ingeschakelde 
hulppersonen. Artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

4.5 Indien naar het oordeel van de Cliënt sprake is van een tekortkoming door de B.V., 
dient hij dit onverwijld per aangetekende brief aan de B.V. mede te delen en haar een 
termijn van ten minste 30 dagen te bieden om de tekortkoming te herstellen. De B.V. 
is niet eerder in verzuim dan nadat deze termijn is verstreken en de tekortkoming niet 
is verholpen. 

4.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 4.5 
van deze Algemene Voorwaarden vervalt het recht op een eventuele vordering van de 
Cliënt tot schadevergoeding in ieder geval binnen 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de 
schade direct of indirect voortvloeit. 

4.7 De Cliënt vrijwaart de B.V. tegen eventuele schade en aanspraken van derden die 
verband mochten houden met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. 

5. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en domicilie 

5.1 Op de rechtsverhouding tussen de B.V. en de Cliënt is Nederlands recht van 
toepassing. 

5.2 De Cliënt zal alle klachten over de dienstverlening door de B.V. eerst voorleggen aan 
de B.V. conform de Klachtenregeling van de B.V.. De klacht moet worden ingediend 
binnen 3 maanden na het moment waarop de Cliënt kennis nam of redelijkerwijs had 
kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. 
Een exemplaar van de Klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor van de B.V. en 
wordt op eerste verzoek aan de Cliënt toegezonden. 

5.3 Alle geschillen tussen de B.V. en de Cliënt zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechter te Amsterdam.  

5.4 Cliënt kiest domicilie op het door hem opgegeven woon- of correspondentieadres voor 
de verzending en betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.  

 


