
Algemene Voorwaarden Sieben Advocaten 

1. Sieben Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten, welke 
naar buiten toe optreden onder de namen: Sieben Advocatuur, Advocatenkantoor Van der 
Kruis, Excellent Legal Services B.V. en Jes! Arbeidsrecht Advocatuur.  
 

2. Advocatenkantoor Van der Kruis (kvk  52643352), Sieben Advocatuur (kvk 62961020 ), 
Excellent Legal Services B.V. (17238246) en Jes! Arbeidsrecht Advocatuur (kvk 73479349) 
oefenen ieder voor zich en voor eigen rekening en risico een juridische advies praktijk  uit. De 
opdracht komt dan ook tot stand met de betreffende advocaat of diens 
personenvennootschap zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Andere advocaten binnen 
het samenwerkingsverband van Sieben Advocaten worden nadrukkelijk niet gebonden in het 
kader van de opdracht. 
 

3. In het kader van de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden zullen Sieben Advocatuur, 
Advocatenkantoor Van der Kruis, Excellent Legal Services B.V. en Jes! Arbeidsrecht Advocatuur 
hierna als Sieben Advocaten worden aangeduid. Het voorgaande betekent dat waar Sieben 
Advocaten staat vermeld in feite wordt bedoeld: Sieben Advocatuur of Advocatenkantoor Van 
der Kruis of Excellent Legal Services B.V. of Jes! Arbeidsrecht Advocatuur. 
 

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht aan 
Sieben Advocatuur, Advocatenkantoor Van der Kruis, Excellent Legal Services B.V. en Jes! 
Arbeidsrecht Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde- of 
aanvullende opdracht, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

5. De overeenkomst van opdracht betreft een inspanningsverplichting, geen 
resultaatsverbintenis.  
 

6. Alle opdrachten worden onder uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat waar de opdracht aan is 
verstrekt, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkende afspraken. 
 

7. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte 
werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart 
Sieben Advocaten tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze verband houden 
met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor 
de opdrachtgever zijn verricht. 
 

8. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Sieben Advocaten. 
Ook nader overeengekomen wijzigingen zijn pas geldig indien deze door een van voormelde 
partijen schriftelijk is bevestigd.  



 

9. Sieben Advocaten mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken die niet direct of 
indirect aan Sieben Advocaten zijn verbonden, waaronder in ieder geval begrepen 
deurwaarders, notarissen en aan het samenwerkingsverband van Sieben Advocaten 
verbonden advocaten. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat derden worden 
ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal 
Sieben Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Door 
de verlening van de opdracht machtigt de opdrachtgever Sieben Advocaten onherroepelijk om 
een aansprakelijkheidsbeperking van de door Sieben Advocaten ingeschakelde derden te 
aanvaarden. 
 

10. De aansprakelijkheid voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van 
een opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroeps- en 
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, te vermeerderen met het bedrag van het 
eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval 
voor rekening van Sieben Advocaten komt.  
 

11. Indien Sieben Advocaten geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van Sieben Advocaten 
beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Sieben Advocaten in het desbetreffende dossier, 
gedurende het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, in rekening gebrachte 
honorarium (exclusief verschotten) tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. Alle aanspraken 
vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, 
heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de 
opdrachtgever.Partijen sluiten de mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid 
van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW. 
 

12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding 
van de opdrachtgever in ieder geval 6 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de 
schade, welke direct of indirect voortloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor 
Sieben Advocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 
 

13. Sieben Advocaten is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte 
opdracht eerst dan uit te voeren indien de opdrachtgever een gedeclareerd voorschot ter zake 
honorarium of eigen bijdrage ingeval gesubsidieerde rechtsbijstand, en verschotten heeft 
betaald. 
 

14. De te verrichten werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering zich strekt over een langere 
periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. 
 



15. De opdrachtgever kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien 

deze daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen gesteld door de 

Raad voor Rechtsbijstand. Wordt de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de 

Raad voor Rechtsbijstand afgewezen, dan wordt samen met opdrachtgever nagegaan of het 

zinvol is een verzoek tot peiljaarverlegging in te dienen. Wordt (eventueel ook na 

peiljaarverlegging) de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor 

Rechtsbijstand afgewezen, dan wordt het honorarium van Sieben Advocaten in beginsel 

berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke 

uurtarief, vermeerderd met een de omzetbelasting en verschotten. 

 
16. Betaling van de declaraties van Sieben Advocaten dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen 

na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de opgegeven 
bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen 
na de datum van declaratie is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de 
factuurdatum naast en over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 
de wettelijke rente.  
 

17. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met 
een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de 
opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten 
doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgeveer zijn, indien deze (in overwegende 
mate) in het ongelijk wordt gesteld. 
 

18. Sieben Advocaten is op grond van de wet verplicht om de identiteit van de opdrachtgever vast 
te stellen en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Sieben 
Advocaten is nimmer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een dergelijke door Sieben 
Advocaten gedane melding, ook niet indien een melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, 
tenzij de opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Opdrachtgever vrijwaart 
Sieben Advocaten voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door 
een door Sieben Advocaten ten onrechte gedane melding. 
 

19. Sieben Advocaten maakt enkel beroepsmatig gebruik van de gegevens van een opdrachtgever. 
De gegevens van de opdrachtgever worden gebruikt bij nieuwe zaken ter controle op 
eventueel tegenstrijdig belang (met opdrachtgever). Opdrachtgever gaat akkoord met 
elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle 
door Sieben Advocaten in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid 
tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.  
 



20. Gelden welke Sieben Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, 

worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Sieben 

Advocaten. 

 

21. Gelden welke Advocatenkantoor Van der Kruis ten behoeve van de opdrachtgever onder zich 

houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden 

Advocatenkantoor van der Kruis. 

 

22. Excellent Legal Services B.V. en Jes! Arbeidsrecht Advocatuur hebben niet de beschikking 

over een bankrekening bij een Stichting Beheer Derdengelden. Excellent Legal Services B.V. 

en Jes! Arbeidsrecht Advocatuur kunnen derhalve geen gelden voor derden, waaronder de 

opdrachtgever, ontvangen. 

 
23. Bij het einde van de behandeling van de zaak worden de aanwezige originele stukken aan de 

opdrachtgever teruggezonden. Het dossier zal gedurende 5 jaar na sluiting van het dossier 
worden bewaard, waarna Sieben Advocaten het recht heeft het dossier te vernietigen. 

24. Te allen tijde is Sieben Advocaten bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te 
brengen. Deze treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. 
 

25. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Sieben Advocaten is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 
 

26. Op de dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, 
waarvoor Sieben Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het 
reglement is te vinden op www.geschillencommissie.nl of op te vragen bij Sieben Advocaten. 
Voor zover deze Geschillenregeling niet van toepassing is op het betreffende geschil, is de 
rechtbank Oost-Brabant bevoegd. 


