
	  
	  

Algemene voorwaarden Van Velzen juridisch advies 
 
Artikel 1 
Van Velzen juridisch advies (''Van Velzen'') is een rechtskundig adviesbureau, gevestigd te Den 
Haag, bestaande uit de natuurlijke persoon mr. M.D.E. van Velzen, ingeschreven in het 
Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 63556898, met btw-
nummer NL 155094890B01. 
 
Artikel 2 
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Van Velzen, ook 
als de werkzaamheden worden verricht door een bepaalde aan Van Velzen verbonden persoon. 
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW is uitgesloten. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Velzen aanvaarde 
opdrachten en werkzaamheden die daarmee verband houden. Afwijkingen van deze 
voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 
 
Artikel 3 
De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de 
wettelijke rente verschuldigd. Aan incassomaatregelen verbonden werkelijk gemaakte kosten 
zullen ten laste van de opdrachtgever mogen worden gebracht. Van Velzen is te allen tijde 
bevoegd om een voorschot te vragen tot zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever. Een 
voorschot dient onverwijld te worden voldaan. 
 
Artikel 4 
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van Velzen afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. 
 
Artikel 5 
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan 
personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Velzen aansprakelijkheid draagt, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van Velzen gesloten 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. 
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Artikel 6 
Van Velzen is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen 
namens en voor rekening van de opdrachtgever. Van Velzen zal bij de selectie van deze derden 
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal met de 
opdrachtgever worden overlegd over deze inschakeling. Indien Van Velzen bij de uitvoering van 
een opdracht derden inschakelt, dan is zij gemachtigd om door die derden gehanteerde 
voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens haar opdrachtgever te 
aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Van Velzen voor tekortkomingen van door haar 
ingeschakelde derden is uitgesloten. 
 
Artikel 7 
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder 
geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en 
waarvoor Van Velzen aansprakelijk wordt gehouden. 
 
Artikel 8 
Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt op grond van een verzekering is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot het voor de betreffende opdracht gedeclareerde en ontvangen 
bedrag tot een maximum van € 10.000,-. Mr. M.D.E. van Velzen, alsmede diegenen die voor haar 
werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk. 
 
Artikel 9 
Na afronding van een opdracht zal het dossier gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna Van 
Velzen het recht heeft het dossier te vernietigen. 
 
Artikel 10 
Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van eenieder die al dan niet in 
dienstverband bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee 
aansprakelijk kan zijn. 
 
Artikel 11 
Op de rechtsverhouding tussen Van Velzen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 
 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag onder 
nummer 55/2015. 


