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Algemene Voorwaarden 
 
 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Vervoort: mr. T.M.A. Vervoort, h.o.d.n. Vervoort Juridisch Advies, kantoorhoudende te Best; 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Vervoort opdracht heeft gegeven tot het 

verrichten van werkzaamheden; 

c. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Vervoort uit 

anderen hoofde direct verbandhoudende met de opdracht worden verricht of behoren te worden 

verricht. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Vervoort in opdracht verricht en 

op alle overeenkomsten die Vervoort met opdrachtgevers sluit. 

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Vervoort voor de uitvoering 

waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden blijven de overige bepalingen van deze volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare 

bepaling zal door een werkbare bepaling worden vervangen, die in haar nieuwe formulering de 

oorspronkelijke essentie zo dicht mogelijk benadert. 

 

Artikel 3: Totstandkoming van opdrachten 

1. Een opdracht kan mondeling, schriftelijk, of per e-mail worden vertrekt. 

2. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een mededeling door opdrachtgever, een 

opdrachtbevestiging door Vervoort en in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door 

opdrachtgever van het feit dat Vervoort met de werkzaamheden is begonnen zonder dat 

opdrachtgever daartegen schriftelijk protesteert. 

 

Artikel 4: Honorarium 

1. Het honorarium van Vervoort wordt berekend met inachtneming van de bij hem gebruikelijke 

tarieven. 

2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst, tenzij dit uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

3. Het honorarium is verschuldigd naar mate door Vervoort werkzaamheden ten behoeve van 

opdrachtgever zijn verricht. 

4. Het honorarium, zonodig vermeerderd met ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten, 

voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde 

omzetbelasting, wordt periodiek of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in 

rekening gebracht. 

 

Artikel 5: Betaling 

1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder 

recht op korting, verrekening of opschorting. 

2. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de 

wettelijke rente aan Vervoort verschuldigd. 

3. In geval dat Vervoort zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen ter 

incasso te (doen) nemen ter incassering van zijn vordering komen alle kosten daarvan voor 

rekening van opdrachtgever. 

4. Indien Vervoort aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk 

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

  



Artikel 6: Reclames 

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient 

schriftelijk aan Vervoort bekend te worden gemaakt binnen veertien dagen na de verzenddatum 

van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen 

na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van 

het gebrek op de hoogte kon zijn. 

2. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

1. Vervoort is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Vervoort gegeven adviezen en/of 

verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. 

2. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot 

aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het 

honorarium van Vervoort voor de betreffende opdracht. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de 

vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. 

3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of 

zaken wordt toegebracht, waarvoor Vervoort aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt 

zijn tot maximaal de hoogte van het honorarium van Vervoort voor de betreffende opdracht. 

4. Indien er sprake is van schade waarvoor Vervoort aansprakelijk is, heeft deze te allen tijde het 

recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is. 

5. Vervoort is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of teniet gaan van bescheiden tijdens 

vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of 

namens opdrachtgever, Vervoort of derden en evenmin voor verlies of verminking van gegevens 

bij communicatie per telefax of e-mail. 

6. Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die Vervoort onder zich heeft, verloren gaan 

of beschadigd worden, is Vervoort niet aansprakelijk. 

 

Artikel 8: Opschortingsrecht 

1. Vervoort heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de werkzaamheden 

op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald 

voorschot of honorarium voor reeds verrichtte of nog de te verrichten werkzaamheden heeft 

betaald. 

2. Vervoort is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de 

afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de 

opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Vervoort. 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle overeenkomsten tussen Vervoort en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 10: 

Niet alleen Vervoort, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever 

ingeschakeld zijn, kunnen op deze voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere 

medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat 

zij het kantoor van Vervoort hebben verlaten. 

 


