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Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. De maatschap: de maatschap Lex! Legal Solutions bestaande uit diverse (rechts)personen, gevestigd te 

Weert en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61442607. Een 
lijst van de leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. 

b. De (betrokken) advocaat: een advocaat die werkzaam is voor de maatschap (opdrachtnemer) en/of op welke 
wijze dan ook verbonden is aan de maatschap. 

c. De cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) van de maatschap. 
d. Het honorarium: de financiële vergoeding (uurtarief, tenzij anders overeengekomen) exclusief verschotten en 

kantoorkosten als in sub e en f bedoeld, die de maatschap voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is 
overeengekomen, of welke gebruikelijk is. Het overeengekomen honorarium kan jaarlijks op de eerste dag 
van elke volgend kalenderjaar door de maatschap worden gewijzigd. 

e. Verschotten: de kosten, welke door derden aan de maatschap in rekening worden gebracht, zoals 
griffierechten, deurwaarderskosten, leges enzovoorts. 

f. Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium ter dekking van algemene kosten (porti, telefoon- 
fax-, en kopieerkosten e.d.). 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de maatschap, de betrokken advocaat en alle 
(hulp)personen die voor of namens de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest en (hulp)personen die door 
of namens de maatschap zijn ingeschakeld.  

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de maatschap aangegane overeenkomsten, 
tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

 
Artikel 3. Opdracht 

a. Uitsluitend de maatschap is contractspartij. Wanneer een cliënt aan de maatschap een opdracht geeft 
teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de maatschap 
pas tot stand, nadat de maatschap deze heeft aanvaard. Alle opdrachten aan de maatschap worden met 
terzijde stelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en 
uitgevoerd door de maatschap.  

b. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.  
c. Alle werkzaamheden die samenhangen met een opdracht, waaronder de ontvangst en uitbetaling van gelden, 

worden tot die opdracht gerekend. 
d. De cliënt staat er voor in aan de maatschap de juiste en volledige informatie, gegevens en bescheiden ter 

beschikking te stellen. 
e. De cliënt geeft de maatschap op voorhand toestemming om gegevens die voor ingeschakelde derden van 

belang zijn aan deze derden te verstrekken. 
f. De cliënt vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand 

daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de maatschap verricht, 
tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de maatschap. 

g. De cliënt is er van op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij 
de uitvoering van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen 
voortvloeien. 

h. De cliënt is er van op de hoogte dat op de advocaat een inspanningsverplichting rust en geen 
resultaatsverplichting. 

i. De maatschap is bevoegd om mede name de cliënt een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van 
een ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derde te aanvaarden. De maatschap is nooit zelf aansprakelijk 
voor schade als gevolg van tekortkomingen en/of fouten van derden. 

 
Artikel 4. Tarieven/voorschot 

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten 
en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks en gespecificeerd in rekening 
worden gebracht. 

b. De werkzaamheden worden verricht op basis van het gehanteerde honorarium en/of op basis van gemaakte 
prijsafspraken. In bijzondere gevallen en in zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de 
maatschap worden afgeweken. 

c. Indien spoedeisende werkzaamheden moeten worden verricht, waarbij de spoedeisendheid de maatschap 
niet valt toe te rekenen, is de maatschap gerechtigd het honorarium met 25% te verhogen. 

d. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt 
binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn 
van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het 
recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie. 



e. De maatschap is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 
voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

 
Artikel 5. Betaling  

a. De voorschotdeclaraties van de maatschap dienen binnen 2 dagen na dagtekening te worden voldaan. De 
overige declaraties van de maatschap dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in 
verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. 

b. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de maatschap gestelde bankrekening dan wel 
betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) 
tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. 

c. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting. Verrekening en opschorting zijn niet mogelijk. 
d. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, 

vallende op die invordering – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van de cliënt. 
e. Bij niet betaling van een door of in opdracht van betrokkene voor de maatschap verrichte werkzaamheden, is 

de betrokken advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten (of te beëindigen) totdat de volledige 
betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van 
de maatschap en de betrokken advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid van de maatschap, de betrokken advocaat en alle (hulp)personen die voor of namens de 
maatschap werkzaam zijn of zijn geweest, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 

b. Indien en voor zover er geen uitkering krachtens de in lid a omschreven beroepsaansprakelijkheids-
verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de maatschap, de betrokken advocaat, en alle 
(hulp)personen die voor of namens de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest beperkt tot het bedrag van 
de aan de cliënt gedurende één jaar voor het einde van de opdracht in rekening gebrachte bedrag in de 
betreffende zaak, tot een maximum van € 50.000,00. 

c. De in lid a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor door de cliënt aangetoonde opzet of 
bewuste roekeloosheid van de maatschap en/of de in lid a genoemde personen, waaronder de betrokken 
advocaat.  

d. De cliënt vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand 
daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de maatschap verricht. 

e. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder 
geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en 
waarvoor de maatschap aansprakelijk is. 

f. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De 
maatschap is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk. 

g. De maatschap is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, zoals winstderving. 
 
Artikel 7. Derdengelden 

Gelden die de maatschap ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van 
de Stichting Derdengelden Lex! Legal Solutions. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van 
de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. 
 
Artikel 8. Opzegging  

a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient 
schriftelijk te geschieden. 

b. De maatschap heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen, met in achtneming van een 
zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gewaarborgd. 

 
Artikel 9. Wijziging/vernietiging algemene voorwaarden 

a. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door de maatschap worden gewijzigd. In geval van wijziging 
gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.lexlegalsolutions.nl voor alle nieuwe 
opdrachten. 

b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig is/zijn vernietigd, dan heeft 
deze vernietiging geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 

a. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door 
Nederlands recht. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.  

b. Op de dienstverlening van de maatschap is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, 
waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling van 
toepassing is, zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 


