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Algemene voorwaarden 
 
1. LL Advocatuur B.V. (“LL Advocatuur”) is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, wiens doel is het uitoefenen of doen uitoefenen 
van de rechtspraktijk door een of meer Advocaten, al dan niet in samenwerking met een of meer 
Beroepsbeoefenaren, een en ander met inachtneming van alle op het beroep van Advocaat 
toepasselijke regelgeving. Een Cliënt is iedere wederpartij van LL Advocatuur met betrekking tot de 
hier vermelde juridische dienstverlening. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) alle overeenkomsten van opdracht op grond 
waarvan LL Advocatuur verplicht is om werkzaamheden uit te voeren, (ii) alle daaruit voortvloeiende 
en / of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en LL Advocatuur of hun 
respectievelijke rechtsopvolgers en (iii) alle aanbiedingen en / of voorstellen van LL Advocatuur. 

3. Clausules welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover er uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming is gegeven door LL Advocatuur aan Cliënt. Indien een clausule in deze 
algemene voorwaarden of in de overeenkomst ongeldig is, zal de rest van de algemene voorwaarden 
of de overeenkomst van kracht blijven en wordt de ongeldige clausule in overlegd tussen de partijen 
onverwijld vervangen door een clausule welke de oorspronkelijke clausule zo dicht mogelijk benaderd. 

4. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan alleen LL Advocatuur, ook indien het uitdrukkelijk 
of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht moet worden uitgevoerd door een specifiek gelieerd 
persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met de 
term “gelieerd persoon” wordt bedoeld: LL Advocatuur’s aandeelhouders en bestuurders, personen 
die werkzaam zijn bij LL Advocatuur en de door LL Advocatuur ingeschakelde derden voor het 
uitvoeren van haar werkzaamheden. 

5. LL Advocatuur verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige 
voortvarendheid te behandelen, doch LL Advocatuur geeft geen garantie voor enig beoogd resultaat. 
LL Advocatuur verbindt zich om Cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in 
de behandeling van de opdracht. En LL Advocatuur verstrekt Cliënt kopieën van alle relevante 
correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd. 

6. De werkzaamheden van LL Advocatuur zijn onderworpen aan de beroeps- en gedragsregels van de 
Nederlandse Orde van Advocaten. 

7. Iedere aansprakelijkheid van LL Advocatuur in ieder specifiek geval is beperkt tot het bedrag dat 
onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, vermeerderd met het aftrekbare bedrag. Echter 
, LL Advocatuur is in geen geval aansprakelijk voor:  

• schade geleden door Cliënt of derden als gevolg van onjuiste of onvolledige door Cliënt aan 
LL Advocatuur verstrekte gegevens en informatie of als gevolg van andere handelen of 
nalaten door Cliënt; 

• schade van Cliënt of derden geleden als gevolg van handelen of nalaten van hulppersonen die 
door LL Advocatuur zijn ingeschakeld (uitgezonderd de werknemers van LL Advocatuur), 
ook indien en voor zover deze werkzaam zijn bij een organisatie welke is gelieerd aan LL 
Advocatuur; 

• indirecte, bijzondere of gevolgschade geleden door Cliënt of derden 
8. Cliënt vrijwaart LL Advocatuur en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden – met 

inbegrip van maar niet beperkt tot haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en het personeel 
van Cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die betrokken zijn bij de 
organisatie van Cliënt – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van LL 



  

 

Advocatuur voor Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid 
of opzet van de zijde van LL Advocatuur. 

9. Als LL Advocatuur een derde, welke niet is gelieerd aan LL Advocatuur, een opdracht laat uitvoeren, 
is LL Advocatuur ten aanzien van Cliënt niet verantwoordelijk voor fouten of omissies die zijn 
gemaakt door deze derde. Door het geven van een opdracht aan LL Advocatuur machtigt Cliënt LL 
Advocatuur om namens Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens hem te 
aanvaarden. 

10. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn niet alleen ten behoeve van LL Advocatuur 
gemaakt, maar ook ten behoeve van alle aandeelhouders en bestuurders, alle personen die werkzaam 
zijn bij LL Advocatuur en door LL Advocatuur ingeschakelde derden voor het uitvoeren van 
activiteiten. 

11. Cliënt is LL Advocatuur een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd 
overeenkomst LL Advocatuur’s gebruikelijke tarieven, gebruikelijke berekeningswijze en gebruikelijke 
werkprocessen. 

12. De betaling aan LL Advocatuur. geschiedt in Euro’s door storting of overschrijving op de bank-of 
girorekening als vermeld op de declaratie, zonder enige aftrek, korting of verrekening, binnen veertien 
(14) dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is. Alle buitengerechtelijke 
kosten en de door LL Advocatuur in verband met de incasso van een vordering op Cliënt gemaakte 
kosten zijn voor rekening van Cliënt. Alle kosten die LL Advocatuur in verband met een gerechtelijke 
procedure tegen Cliënt maakt zijn voor rekening van Cliënt, met inbegrip van alle kosten welke boven 
de gerechtskosten worden toegekend, tenzij LL Advocatuur verliezende partij wordt veroordeeld tot 
de betaling van de proceskosten. LL Advocatuur behoudt zich het recht voor om Cliënt te verzoeken 
om volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling en / of zekerheidstelling te vragen – ook tijdens de 
uitvoering van een opdracht, voor zover de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt naar 
het oordeel van LL Advocatuur dit rechtvaardigt – bij gebreke waarvan LL Advocatuur gerechtigd is 
de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

13. Bij de uitvoering van de opdracht kan LL Advocatuur gelden van Cliënt of derden te ontvangen. De 
advocaat verplicht zich om gelden die bij de behandeling van een opdracht voor Cliënt worden 
ontvangen, te doen overmaken op de rekening van Stichting Derdengelden LL Advocatuur. LL 
Advocatuur zal deze gelden onverwijld na ontvangst op de derdenrekening van Stichting 
Derdengelden LL Advocatuur overmaken op een door Cliënt aan te geven rekening. LL Advocatuur 
zal dergelijke gelden vervolgens deponeren bij een bank welke door LL Advocatuur in overleg met de 
betrokken partijen wordt gekozen. LL Advocatuur is niet aansprakelijk indien een gekozen bank niet 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

14. Krachtens toepasselijke regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme – Wwft), is LL Advocatuur verplicht om de identiteit van haar Cliënten vast te stellen 
en, onder bepaalde omstandigheden, om ongebruikelijke transacties aan de desbetreffende autoriteiten 
te melden. Bij werkzaamheden van LL Advocatuur die plaatshebben in het kader van het bijstaan van 
Cliënt inzake het bepalen van zijn rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, 
het geven van een advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het 
instellen of vermijden van een rechtsgeding, zijn de regels van de Wwft niet van toepassing. Door het 
instrueren van LL Advocatuur bevestigen Cliënten dat zij zich bewust zijn van deze verplichtingen en 
– voor zover nodig – daarmee instemmen. 

15. Tenzij deze algemene voorwaarden anders bepalen, vervallen de vorderingsrechten van Cliënt op LL 
Advocatuur in verband met de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun aard, binnen één jaar na het 
moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het 
bestaan van dergelijke vorderingsrechten. 

16. De rechtsverhouding tussen LL Advocatuur en Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. 
Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen LL Advocatuur 
en Cliënt. 

 
 


