Algemene Voorwaarden Adrem Juridische Dienstverlening
Artikel 1: De Algemene Voorwaarden
1.1 Onder Adrem Juridische Dienstverlening (hierna Adrem) wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan de eenmanszaak van Mw. M. Eberhard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 68102569, met wie een overeenkomst van opdracht tot stand komt. Deze algemene
voorwaarden zijn op alle offertes en opdrachten van toepassing, tenzij door Adrem en opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
1.3 De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen opgesteld voor Adrem, maar ook
voor alle andere personen (derden) die door Adrem bij de uitvoering van een opdracht zijn
ingeschakeld en voor alle andere personen voor wier handelen of nalaten Adrem aansprakelijk zou
kunnen zijn.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Adrem uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Artikel 2: De overeenkomst
2.1 Adrem werkt op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht wordt aanvaard na
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 7:
404 en 7: 407 lid2 BW wordt voor alle overeenkomsten van opdracht uitgesloten.
2.2 Het staat Adrem vrij een verleende opdracht in voorkomende gevallen uit te voeren met
inschakeling van derden. Adrem neemt bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht en zal zoveel als mogelijk overleggen met opdrachtgever.
2.3 Een opdracht aan Adrem betreft een inspanningsverplichting en nimmer een
resultaatsverplichting.
2.4 Zowel opdrachtgever als Adrem hebben het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Adrem leidt tot aansprakelijkheid, zal die
aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Adrem wordt uitbetaald, te vermeerderen met het
bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening
van Adrem komt.
3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit de in 3.1 bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever aan Adrem betaalde
honorarium in de desbetreffende opdracht.
3.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend voor opdrachtgever. Derden kunnen
aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever verbindt zich er toe om alle relevante en door Adrem gevraagde gegevens en
informatie betreffende de opdracht te verstrekken aan Adrem. Opdrachtgever staat in voor de juistheid
van de door hem verstrekte opdracht, gegevens en informatie.
4.2 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Adrem voor hem verrichte
werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te
bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.3 De opdrachtgever vrijwaart Adrem en door haar ingeschakelde andere personen tegen
vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door
Adrem voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld van
Adrem.
4.4 Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met
verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Adrem is steeds gerechtigd van de opdrachtgever
betaling van een voorschot te verlangen.
4.5 Betaling van declaraties van Adrem dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Adrem gerechtigd de werkzaamheden op
te schorten, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, dan wel de werkzaamheden te
beëindigen. Adrem is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van de opschorting of
beëindiging van de werkzaamheden.
4.5 Alle proces- en (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de opdracht komen voor
rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5: Inschakeling van derden
5.1 De keuze van de door Adrem in te schakelen andere personen (derden) gebeurt, waar mogelijk en
in redelijkheid aangewezen, in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige
zorgvuldigheid. Adrem is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet
of grove schuld van Adrem.
5.2 Ingeval de door Adrem ingeschakelde andere personen (derden) hun aansprakelijkheid beperken,
is Adrem gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de
opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door Adrem ingeschakelde derden
te aanvaarden.
Artikel 6: Tarieven
6.1 Per opdracht wordt tussen opdrachtgever en Adrem een uurtarief of een vaste prijs, vermeerderd
met verschotten en omzetbelasting, overeengekomen. Verschotten zijn bijkomende kosten, o.a.
kosten van uittreksels, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van vertalingen of deskundigen.
6.2 Adrem is steeds gerechtigd om een voorschot te verlangen in geval opdrachtgever en Adrem een
vaste prijs zijn overeengekomen. Adrem is tevens gerechtigd om tussentijdse, maandelijkse,
betalingen te verlangen in geval opdrachtgever en Adrem een uurtarief zijn overeengekomen.

6.3 Adrem heeft het recht om het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde
verschotten te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een
verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Adrem
enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 14de dag na de factuurdatum van de eerste
declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of
voormelde verschotten.
Artikel 7: Toepasselijke recht en bevoegde rechter
7.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Adrem is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
waar Adrem is gevestigd. Niettemin heeft Adrem het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van
de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
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