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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake juridische 

dienstverlening tussen Strix Advocaten en een wederpartij (cliënt). Alle opdrachten van cliënten 
worden geacht te zijn gegeven aan Strix Advocaten, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de 
bedoeling is dat een opdracht door een  bepaalde persoon, die aan Strix Advocaten verbonden is, 
wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2  BW wordt uitgesloten. 

 
2. Strix Advocaten heeft zich verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. De 

aansprakelijkheid van Strix Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het 
eigen risico onder de verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet overgaat tot uitkering is de 
aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband 
waarmee de schade is ontstaan, is betaald. 

 
3. Wanneer Strix Advocaten bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, aanvaardt zij geen 

aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. 
De cliënt vrijwaart Strix Advocaten tegen alle aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de door 
Strix Advocaten voor de cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake  is van 
opzet of grove schuld van Strix Advocaten. Hieronder vallen ook de door Strix Advocaten in verband 
daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand. 
 

4. Alle aanspraken van de cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht 
waarop de aanspraken betrekking hebben. 
 

5. Facturering van de werkzaamheden zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaatsvinden 
overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken 
medewerker(s), zoals dat periodiek door Strix Advocaten voor die medewerker(s) wordt vastgesteld. 
Strix Advocaten zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de cliënt doorbelasten, zoals 
reiskosten, griffierechten, procureurskosten en deurwaarderskosten, alsmede een opslag van 6% van 
het berekende honorarium voor algemene kantoorkosten. Strix Advocaten is gerechtigd een 
voorschot in rekening te brengen.  

 
6. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum In geval van niet 

tijdige betaling heeft Strix Advocaten het recht om vertragingsrente ad 10 %, alsmede 
buitengerechtelijke incassokosten ad 10% (met een minimum van 40,00 euro) in rekening te brengen 
over het onbetaald gebleven bedrag. 

 
7. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Strix Advocaten is Nederlands recht van 

toepassing.  

Strix Advocaten hanteert de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Toepasselijkheid van de 

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt schriftelijk  overeengekomen. Is dat niet gebeurd, 

dan zullen geschillen tussen Strix Advocaten en de cliënt worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter in Groningen, onverminderd de bevoegdheid van Strix Advocaten om het geschil voor te 

leggen aan enige andere bevoegde rechter. 

 

 


