
 

ALGEMENE VOORWAARDEN AMICE ADVOCATEN B.V. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 16 maart 2021. 
 

1. Amice Advocaten B.V. (hierna: Amice Advocaten) is een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 

2. Amice Advocaten stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en 
ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat Amice Advocaten zich bijstaan door 
personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden 
ingeschakeld. 

3. Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan Amice Advocaten gegeven, ook 
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde 
persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 7:404 en 
artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Amice Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien bij de uitvoering 
van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet welke tot 
aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen 
die onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen met 
inbegrip van het eigen risico dat Amice Advocaten in verband met die verzekering draagt. 
Onder een gebeurtenis als hiervoor bedoeld wordt ook een nalaten begrepen. Indien, om 
welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, 
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000, - exclusief BTW. 
Desverzocht wordt een kopie verstrekt van de betreffende polis van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

5. Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is het mogelijk dat personen worden 
ingeschakeld die hun aansprakelijkheid in verband hiermee wensen te beperken. Amice 
Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de 
bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die 
cliënten te aanvaarden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Amice 
Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door Amice Advocaten ingeschakelde derden of 
voor het niet deugdelijk functioneren van door Amice Advocaten bij de uitvoering van de 
overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken 
(geen uitgezonderd). Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook 
die een cliënt jegens Amice Advocaten kan inroepen, vervallen een jaar na het moment 
waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze 
rechten en bevoegdheden. De cliënt vrijwaart Amice Advocaten tegen aanspraken van 
derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 
samenhangen met de diensten voor de cliënt verricht, tenzij één en ander het gevolg is van 
grove nalatigheid of opzet. 

6. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland 
gevestigde persoon die niet aan Amice Advocaten verbonden is, wordt ingeschakeld om 
werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Amice Advocaten 
niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden 
gemaakt. 

7. Op deze algemene voorwaarden kunnen, naast Amice Advocaten, ook alle personen die bij 
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de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen. 
Hetzelfde geldt voor voormalige partners en werknemers, met inbegrip van hun eventuele 
erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Amice Advocaten hebben 
verlaten. 

8. Amice Advocaten is in verband met geldende (toezichts)wet- en regelgeving en 
gedragsregels, waaronder - onder omstandigheden - de Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme ("Wwft"), verplicht om de identiteit van haar cliënten (en in 
voorkomend geval: van de vertegenwoordiger en uiteindelijk belanghebbenden van cliënt) 
vast te stellen en de opgegeven identiteit te verifiëren. Amice Advocaten aanvaardt de 
opdracht van cliënt onder de ontbindende voorwaarde dat de identiteit van cliënt kan 
worden vastgesteld en geverifieerd. Als de Wwft van toepassing is, is Amice Advocaten 
onder bepaalde omstandigheden verplicht om door of ten behoeve van cliënt verrichte of 
voorgenomen ongebruikelijke transacties bij het bevoegde gezag te melden.  

9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of vervolgopdrachten 
die een cliënt aan Amice Advocaten verstrekt ook indien naar de toepasselijkheid daarvan 
niet andermaal wordt verwezen. 

10. De kosten van de werkzaamheden zullen een cliënt maandelijks, behoudens gemaakte 
afwijkende afspraken, op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van de 
in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarieven, te verhogen met de hierover verschuldigde 
BTW en kantoorkosten. Daarnaast zullen worden doorbelast de door Amice Advocaten in 
het kader van de uitvoering van de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van 
een ingeschakelde deurwaarder en in rekening gebrachte griffierechten. Amice Advocaten is 
steeds gerechtigd van een cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 
voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende overeenkomst. 

11. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen de tarieven worden herzien. Dit kan mede gebeuren aan de 
hand van de aanpassing van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Prijswijzigingen worden 
schriftelijk kenbaar gemaakt en worden op lopende opdrachten van kracht vanaf 1 januari 
van het betreffende jaar, tenzij de wet in het geval van een consument een andere termijn 
meebrengt. 

12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen 
na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een cliënt van rechtswege in 
verzuim en is hij aan Amice Advocaten een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in 
hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente. De betaling door of ten behoeve van een 
cliënt strekt ten eerste in mindering op de gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de 
vervallen rente en tot slot in mindering op de declaratie die het langst openstaat, zelfs al 
wordt bij de betaling door of namens een cliënt anders vermeld. Een cliënt is niet bevoegd 
het aan Amice Advocaten verschuldigde te verrekenen met eventuele tegenvorderingen. 
Indien Amice Advocaten tegen een cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, 
dient de cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Amice Advocaten in 
verband met die invordering daadwerkelijk heeft gemaakt aan haar te vergoeden, met een 
minimum van 15% van de openstaande declaraties. 

13. Persoonsgegevens van cliënten van Amice Advocaten worden uitsluitend verwerkt in het 
kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Amice Advocaten draagt de 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met inachtneming van de regels 
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die voortvloeien uit de AVG.  

14. Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Amice Advocaten en haar 
cliënten. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen een 
cliënt en Amice Advocaten mocht ontstaan, kennis te nemen. 
 
 


