
   

 

 

 
 

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SB Advocaten voor ondernemers te Eindhoven. 
 

  

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. SB: de maatschap Steijven & Bonnier Advocaten tevens 

handelende onder de naam “SB Advocaten voor onder-

nemers” te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregis-

ter onder nummer 17276599; 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 

SB opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk-

zaamheden; 

c. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht 

is gegeven of die door SB uit anderen hoofde direct ver-

band houdende met de opdracht worden verricht of be-

horen te worden verricht. 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaam-

heden die SB in opdracht verricht en op alle overeenkom-

sten die SB met opdrachtgevers sluit, daaronder begrepen 

iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende op-

dracht. Naast SB kunnen ook personen die door SB direct 

of indirect bij de dienstverlening zijn betrokken, onder wie 

werknemers van SB, zich op deze algemene voorwaarden 

beroepen. De Nederlandstalige versie van deze algemene 

voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige ver-

sie daarvan.  

3. Totstandkoming van opdrachten 

a. Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden ver-

strekt. 

b. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een 

schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schrif-

telijke opdrachtbevestiging door SB en, in het geval van 

een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtge-

ver van het feit dat SB met de werkzaamheden is begon-

nen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schrifte-

lijk protesteert. 

c. Uitsluitend SB geldt tegenover opdrachtgever als op-

drachtnemer. In geen geval kan de opdrachtgever een 

ander dan SB aanspreken tot nakoming van de werk-

zaamheden dan wel tot schadevergoeding die voort-

vloeit uit of in verband staat met de werkzaamheden. 

d. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 

van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

4. Duur van opdrachten 

Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn ver-

strekt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen 

dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze 

voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt. 

5. Omvang van opdrachten 

Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden 

die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd maar om-

vat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering rede-

lijkerwijs in het kader van de opdracht past. 

6. Wijze van uitvoering van opdrachten 

a. SB bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt 

uitgevoerd. Aan de wijze waarop aan die opdracht uit-

voering is gegeven kunnen derden geen enkel recht ont-

lenen. Opdrachtgever vrijwaart SB tegen eventuele aan-

spraken van derden te dier zake. 

b. SB is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wij-

zen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt 

ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met 

het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uit-

voeren.  

c. SB staat niet in voor het bereiken van het beoogde resul-

taat. 

d. SB neemt bij die uitvoering de Gedragsregels voor Ad-

vocaten in acht. 

e. Opdrachtgever zal aan SB steeds tijdig en volledig de 

informatie verstrekken die relevant is voor de uitvoering 

van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juist-

heid en de volledigheid van deze informatie, ook indien 

deze van derden afkomstig is. 

7. Geheimhouding 

a. SB is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaar-

making van gegevens, verplicht tot geheimhouding te-

genover derden, die niet bij de uitvoering van de op-

dracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrou-

welijke aard die haar door opdrachtgever is verstrekt en 

van resultaten die zijn verkregen bij be- of verwerking 

daarvan. 

b. Wel mag SB gegevens aanwenden voor vergelijkende of 

statistische doeleinden mits die gegevens niet zijn te her-

leiden tot individuele opdrachtgevers. Uitgezonderd het 

bepaalde in de vorige volzin is SB niet gerechtigd de 

vertrouwelijke informatie aan te wenden voor een ander 

doel dan waarvoor die is verstrekt. 

8. Intellectuele eigendom 

a. SB behoudt zich alle rechten voor op producten van de 

geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van 

de uitvoering van de opdracht. 

b. Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van SB die producten, waar-

onder begrepen computerprogramma's, systeemontwer-

pen, werkwijzen, adviezen en (model)contracten, te 

(doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan 

derden ter beschikking te stellen. 

c. Zodanig ter beschikking stellen is echter wel toegestaan 

indien dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig 

oordeel over de werkzaamheden van SB; in dat geval is 

opdrachtgever verplicht schriftelijk geheimhouding ten 

behoeve van SB te bedingen van degene van wie dat des-

kundig oordeel wordt gevraagd. 

9. Honorarium 

a. Behoudens gevallen van gefinancierde rechtshulp wordt 

het honorarium van SB berekend met inachtneming van 

de bij haar gebruikelijke tarieven. 

b. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met ten behoeve 

van opdrachtgever gemaakte kosten, voorschotten en de-

claraties van ingeschakelde derden, verhoogd met even-

tueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek of 

na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in 

rekening gebracht. 

10. Betaling 

a. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden bin-

nen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, 

verrekening of opschorting. 

b. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in 

verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke han-

delsrente ex. artikel 6:119a BW aan SB verschuldigd. 

c. In het geval dat SB zich genoodzaakt ziet buitengerech-

telijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incas-

sering van haar vordering, komen alle kosten daarvan 

voor rekening van opdrachtgever. 

11. Klachten 

a. Klachten met betrekking tot een factuur dienen schrifte-

lijk onder opgaaf van redenen aan SB bekend te worden 

gemaakt binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke 

waarvan de rechten van opdrachtgever ter zake verval-

len. Klachten met betrekking tot door SB verrichte werk-

zaamheden dienen schriftelijk, binnen twee maanden na-

dat opdrachtgever de beweerdelijke tekortkoming heeft 

ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij SB 

te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van 

opdrachtgever ter zake vervallen. 

b. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdracht-

gever niet op. 

 

12. Inschakelen derden 

a.  SB is bevoegd in het kader van de uitvoering van op-

drachten derden in te schakelen namens en voor reke-

ning van de opdrachtgever. SB wordt daarbij (geacht) 

door opdrachtgever (te zijn) gemachtigd eventuele aan-

sprakelijkheidsbeperkingen en/of –uitsluitingen namens 

opdrachtgever te aanvaarden.  

b. SB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 

derden. 

13. Aansprakelijkheid 

a. Iedere aansprakelijkheid van SB en de in artikel 2 van 

deze algemene voorwaarden genoemde betrokken per-

sonen, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt 

met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige 

daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is 

beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetref-

fende geval onder de door SB afgesloten aansprakelijk-

heidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met 

het toepasselijke eigen risico.  

b. Indien en voor zover bovengenoemde verzekering geen 

aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid 

van SB beperkt tot het in totaal aan SB voldane honora-

rium in de betreffende opdracht, met een maximum van 

€ 30.000,-.  

c. SB is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige 

schade indien de opdrachtgever, op het moment, waarop 

de in artikel 13 sub a van deze algemene voorwaarden 

bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de 

nakoming van enige verplichting tegenover SB. 

d. SB is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs-,gevolg- 

of indirecte schade. 

e. Indien er sprake is van schade waarvoor SB aansprake-

lijk is, heeft deze te allen tijde het recht de schade onge-

daan te maken indien en voor zover dat mogelijk is. 

f. SB is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of te-

niet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens ver-

zending per post, ongeacht of het vervoer of de verzen-

ding geschiedt door of namens opdrachtgever, SB of 

derden en evenmin voor verlies of verminking van ge-

gevens bij communicatie per telefax. 

g. Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die 

SB onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd wor-

den is SB niet aansprakelijk. 

h. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze alge-

mene voorwaarden vervalt een aanspraak op schadever-

goeding van opdrachtgever in ieder geval 12 maanden 

nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade, 

welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis 

of omstandigheid waarvoor SB aansprakelijk is of zou 

kunnen zijn. 

14. Opzegging 

a. Opdrachtgever en SB kunnen te allen tijde de overeen-

komst opzeggen. 

b. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te wor-

den medegedeeld. 

c. Indien SB de overeenkomst opzegt dient dat gemoti-

veerd te geschieden met opgave van de redenen die aan 

de opzegging ten grondslag liggen. In dat geval is SB 

verplicht al datgene te doen wat onder de gegeven om-

standigheden redelijkerwijs in het belang van opdracht-

gever is. 

15. Opschortingsrecht 

a. SB heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tus-

sentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden 

op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever een 

naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het 

honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft 

betaald. 

b. SB is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op 

te schorten, waaronder begrepen de afgifte van beschei-

den of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, 

tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan 

aan al zijn verplichtingen jegens SB. 

 

16. Vaststellen identiteit en persoonsgegevens 

a.  SB is als gevolg van geldende regelgeving (zoals de Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren van terro-

risme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te 

stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandig-

heden bij de autoriteiten te melden. Door SB opdracht te 

geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te 

zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.  

b. Opdrachtgever verleent aan SB toestemming voor het re-

gistreren en verwerken van persoonsgegevens. 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

a. Op alle overeenkomsten tussen SB en opdrachtgever is 

Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten 

tussen SB en opdrachtgever worden beslecht door de be-

voegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 


