
Algemene voorwaarden 
Simons & Partners Advocaten / aanRecht B.V. 

 
 

Simons & Partners (verder: S&P) is de handelsnaam van aanRecht B.V. (KvK nr. 55067182) en gevestigd 

aan de Duitsepoort 13 te (6221 VA) Maastricht. S&P is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt 

de praktijk van advocaat uit te oefenen. Voor meer gegevens wordt verwezen naar de 

website: www.simons-partners.nl.  

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan S&P, daaronder begrepen 

iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.  

 

Artikel 1: Opdracht 

1.1 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 1id 2 BW, 

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door S&P. Hiermede wordt onder meer beoogd dat de opdracht 

wordt gegeven aan S&P als zodanig, zulks met het oog op waarneming in geval van 

vakanties, ziekten e.d. Verder wordt hiermede uitgesloten de hoofdelijke aansprakelijkheid van 

de vennoten van S&P. Niettemin staat persoonlijke dienstverlening voorop. 

 

1.2 S&P zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle 

werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer 

in acht nemen. Opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat, in het kader van onderling 

overleg tussen de advocaten van S&P, gegevens over zijn/haar zaak vrijgeeft. 

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid 

2.1 Iedere aansprakelijkheid van S&P, dan wel van haar vennoten is beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten 

geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks inclusief het bedrag van het 

eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens in 

ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van S&P. Indien om welke reden dan ook geen uitkering 

krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 

dat S&P in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de 

opdrachtgever in rekening heeft gebracht.  

 



2.2 De keuze van door S&P in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden 

in overleg met de opdrachtgevers en net inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. S&P is niet 

aansprakelijk voor de tekortkoming van deze derden.  

 

2.3 S&P is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor 

zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. S&P is 

gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de 

opdrachtgever te aanvaarden. 

 

Artikel 3: Opdracht 

3.1 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten 

daarvan geen rechten ontlenen. 

 

3.2 De opdrachtgever vrijwaart S&P tegen alle aanspraken van derden, de door S&P in verband 

daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van S&P. 

 

Artikel 4: Financiële bepalingen 

4.1 De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij opdrachtgever in rekening 

gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes 

minuten) met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met 

6% kantoorkosten en 21% btw. S&P kan zowel voor aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen. 

 

4.2  Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een 

toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de opdracht blijkt dat opdrachtgever niet (meer) voor 

een toevoeging in aanmerking komt, is hij gehouden de door S&P in het betreffende dossier gewerkte 

uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is 

overeengekomen, het voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief vermeerderd met 6% kantoorkosten 

en 21% btw. 

 

4.3 De door S&P verzonden declaraties dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep 

van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever 

geacht wordt in verzuim te zijn. S&P is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de 



opdrachtgever een door S&P ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de 

betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. 

 

4.4 S&P is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen 

geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven. 

 

Artikel 5: Privacy 

S&P verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens 

conform de Algemene verordening gegevensbescherming. S&P zal de verkregen persoonsgegevens niet 

gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de 

gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.  

 

Artikel 6: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

6.1 Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. 

 

6.2 Tot de schade van S&P, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de 

opdrachtgever in diens verplichtingen jegens S&P, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en 

builengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever de niet tijdige betaling 

van de door S&P verzonden declaraties betreft, worden de door S&P te maken kosten van 

buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 

€ 200, -, te vermeerderen met de verschuldigde btw.  

 

6.3 Op de rechtsverhouding tussen S&P en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen S&P en een opdrachtgever kennis te 

nemen. 

 

6.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de 

hiervoor bedoelde vennootschap, de ex-vennoten en al degene die, al dan niet krachtens 

arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de vennootschap werkzaam zijn of waren, alsmede diegenen 

die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen 

op de website van S&P: www.simons-partners.nl. 

(versie maart 2019) 


