
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemeen 

 

1.1 Today Advocaten B.V., hierna: “Today Advocaten”, is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen of doen uitoefenen 

van de rechtspraktijk door een of meer advocaten. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Today Advocaten wordt gegeven, 

alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.  

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

 

2. Opdrachten 

 

2.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Today Advocaten Dat geldt ook indien het de 

uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De 

toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling 

geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor 

de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

2.2 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud 

ervan geen rechten ontlenen. 

2.3 Today Advocaten is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de 

opdrachtgever. Today Advocaten is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever 

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Today Advocaten is niet aansprakelijk voor 

tekortkomingen van ingeschakelde derden.  

2.4 Opdrachten aan Today Advocaten leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. 

2.5 Met Today Advocaten in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als 

richttermijnen, niet als fatale termijnen. 

2.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Today Advocaten 

verstrekte informatie. 

 

3. Honorarium en declaraties  

 

3.1 Het honorarium zal worden vastgesteld op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het 

overeen te komen uurtarief. Het honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en btw. Daarnaast 

worden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zogenaamde verschotten, aan de opdrachtgever 

doorbelast, waaronder: griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, reiskosten, etc. Bij vervoer per auto 

bedragen de reiskosten € 0,35 per kilometer, te vermeerderen met btw. 

3.2 Today Advocaten is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, 

voorschotten te vragen. Deze worden tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend. 

3.3 Today Advocaten declareert in beginsel maandelijks. Declaraties dienen binnen 14 dagen, zonder opschorting 

of verrekening, te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever direct in verzuim is. De 

opdrachtgever is in dat geval gehouden de wettelijke (handels-)rente en de buitengerechtelijke incassokosten 

te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15% van het openstaande 

bedrag van de declaratie(s), met een minimum van € 250.   

3.4 Today Advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever de declaratie 

onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. 

 

4. Aansprakelijkheid en verval 

 

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Today Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis 

genoemde eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen 

aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Today Advocaten in elk geval beperkt tot het 

bedrag aan honorarium dat door Today Advocaten in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht 

en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot 

aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum van € 10.000.   



 

4.2 Alle aanspraken jegens Today Advocaten vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat opdrachtgever 

redelijkerwijs met de betreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Today Advocaten 

is ingediend.  

4.3 De opdrachtgever vrijwaart Today Advocaten en aan haar verbonden advocaten en medewerkers voor 

aanspraken van derden alsmede tegen alle bijkomende kosten, die verband houden met de uitvoering van de 

opdracht.  

4.4 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. 

 

5. Stichting beheer derdengelden  

 

5.1 De aan Today Advocaten verbonden Stichting Beheer Derdengelden Today Advocaten is bevoegd om in het 

kader van de uitvoering van de opdracht derdengelden onder zich te houden. De opdrachtgever geeft Today 

Advocaten door het verlenen van de opdracht uitdrukkelijk toestemming om de door derden bijgeschreven 

gelden op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Today Advocaten aan te wenden voor betaling 

van c.q. verrekening van declaraties. 

5.2 De opdrachtgever vrijwaart Today Advocaten tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan 

met de eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling 

waarbij de derdengelden zijn gestort. 

 

6. Persoonsgegevens en identiteit 

 

6.1 Today Advocaten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever en functionarissen, leden, 

relaties of vertegenwoordigers van de opdrachtgever in verband met het beheer van de relatie met 

opdrachtgever en de uitvoering van de opdracht. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk bewaard en 

enkel gebruikt voor voornoemde doeleinden. De opdrachtgever stemt er mee in dat Today Advocaten 

persoonlijke gegevens bekend maakt aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde 

doeleinden. Op de rechtsverhouding is de Privacy Statement van Today Advocaten van toepassing, deze is te 

vinden op de website van Today Advocaten.  

6.2 Op grond van de geldende regelgeving is Today Advocaten gehouden om bij het aanvaarden van een opdracht 

onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen 

bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en 

zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of 

voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een 

opdracht aan Today Advocaten bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de 

betreffende identiteitsgegevens te verstrekken. 

 

7. Geschillen 

 

7.1 Op de dienstverlening van Today Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht 

gestelde kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op de website van Today 

Advocaten. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze 

aan de in artikel 7.2 vermelde rechter worden voorgelegd. 

7.2 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door 

Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis 

te nemen van geschillen tussen Today Advocaten en de opdrachtgever. Voor zover de geschillen vallen binnen 

de competentiegrens van de kantonrechter, dan is de kantonrechter te Eindhoven bij uitsluiting bevoegd. 

Indien Today Advocaten als eisende partij optreedt, is zij gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande 

aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter. 
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