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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Algemene Voorwaarden Lexpert Advocaten B.V. 
 

1. Lexpert Advocaten B.V. (hierna: “Lexpert”), handelend onder de naam Lexpert Advocaten is een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid en is gevestigd te Rotterdam. Lexpert is ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 67860729 . Lexpert heeft zich ten doel gesteld het beoefenen van een 
advocatenpraktijk. Onder aan Lexpert verbonden personen wordt verstaan degenen die voor of ten behoeve van Lexpert 
, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest. 
 

2. a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere 
rechtsbetrekkingen tussen Lexpert en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Lexpert verbonden 
personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Lexpert wordt 
ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder 

algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. b. Lexpert is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene 
voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende 
overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten. 

 
3. a. Een opdracht wordt, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, BW, uitsluitend geacht te zijn aanvaard en 

te zijn uitgevoerd door Lexpert, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een 
bepaalde aan Lexpert verbonden persoon wordt uitgevoerd. Lexpert kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door 
mr. M.Y. van Oel. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan Lexpert verbonden personen niet persoonlijk gebonden 
of aansprakelijk.  
b. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar is een inspanningsverbintenis. Lexpert kan aldus niet instaan 
voor het behalen van het beoogde resultaat. 
 

4. Op grond van de geldende regelgeving is Lexpert verplicht 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 Lexpert bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend 
te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.  
 

5. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Lexpert 
de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie 
gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. 

 
6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Lexpert 

uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de 
opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. 
 

7. Lexpert is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander uitsluitend voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. Lexpert is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering 
van opdrachten van deze ingeschakelde derden. De opdrachtgever vrijwaart Lexpert en de aan Lexpert verbonden 
personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht 
voor de opdrachtgever. 

 
8. De aan Lexpert verbonden Stichting Beheer Derdengelden Lexpert Advocatuur te Rotterdam is bevoegd om in het kader 

van de uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. De opdrachtgever vrijwaart Lexpert en de aan 
Lexpert verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien 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.  
 

9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren 
vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd door Lexpert worden vastgesteld. Lexpert 
biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel 
het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien opdrachtgever hiervoor in aanmerking wenst te komen, 
dient opdrachtgever dit met Lexpert overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

10. a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever 
verklaart zich ermee bekend dat indien Lexpert namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor 
Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens 
partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De 
beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen. b. 
Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen bij verlening 

van de toevoeging, welke door Lexpert aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Lexpert is gerechtigd een 
voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. c. De Raad voor 
Rechtsbijstand is bevoegd om proceskostenvergoedingen ten gunste van een partij ten behoeve van wie een toevoeging 
is verleend, geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen op de vergoeding die op basis van de toevoeging aan de 
rechtsbijstandverlener wordt uitgekeerd. In dat verband is de opdrachtgever verplicht bij de aanvraag om toevoeging, 
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ter dekking van deze vermindering van de vergoeding aan de rechtsbijstandverlener, eventuele toekomstige rechten uit 
proceskostenvergoedingen bij voorbaat aan Nasir Legal over te dragen. d. Indien de toevoegingsaanvraag wordt 
afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds 
verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
 

11. De door Lexpert betaalde onkosten, waaronder verschotten, ten behoeve van de opdrachtgever zullen separaat bij de 
opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ter dekking van algemene 
kantoorkosten een door Lexpert vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen 
bedragen zijn exclusief BTW.  
 

12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden maandelijks dan wel wekelijks aan de 
opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 10 dagen te 
rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Lexpert zonder ingebrekestelling gerechtigd 
wettelijke rente bij de opdrachtgever, welke alsdan van rechtswege in verzuim is, in rekening te brengen. Te allen tijde 
kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door 

Lexpert worden opgeschort indien de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking 
daarvan voorhanden is. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te 
gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte 
werkzaamheden en gemaakte verschotten. Lexpert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van 
cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden. Lexpert is bevoegd vorderingen op de 
opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. Alle kosten in en buiten rechte die Lexpert 
moet maken voor de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de kosten worden 
vastgesteld op tenminste 15 % van het totaal aan openstaande bedragen. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot 
de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in 
overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.  
 

13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag 
dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lexpert afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijk eigen risico van Lexpert. Indien om 
welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid 
van Lexpert of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde 
honorarium, een en ander met een maximum van € 5.000,–, behoudens opzet of grove schuld. Aanspraken tot 

vergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn 
gemaakt.  
 

14. a. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zonder nadere aankondiging zullen worden 
vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Lexpert voor het laatst (inhoudelijke) 
werkzaamheden in de zaak zijn verricht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. b. Op verzoek van opdrachtgever 
kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Lexpert zal de kosten van toezending van het dossier in 
rekening brengen bij de opdrachtgever. 
 

15. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. Tezamen met de 
opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende 
opdracht de volledige overeenkomst tussen Lexpert en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, 
regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.  
 

16. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, 

worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen 
als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen.  

17. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming van de overeenkomst en/of uitvoering van 
onze dienstverlening, zullen worden beslecht door dhr. mr. M.Y. van Oel dan wel een door mr. M.Y. van Oel aangewezen 
advocaat. De kantoorklachtenregeling is op onze dienstverlening van toepassing. De regeling is gepubliceerd op onze 
website: www.lexpertadvocaten.nl.  
 

18. De rechtsverhouding tussen Lexpert en een opdrachtgever, alsmede een eventuele aansprakelijkstelling, is onderworpen 
aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Lexpert heeft het recht om ervoor te kiezen een geschil te laten 
berechten door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.  
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