
 
Algemene voorwaarden Vondst Advocaten 
 
1. Vondst Advocaten N.V. (“Vondst”) is een Nederlandse 

naamloze vennootschap, die zich de uitoefening van een 
advocatenpraktijk ten doel stelt. Een lijst van de aan het 
kantoor verbonden advocaten en van de (rechts)perso-
nen die (al dan niet indirect) aandeelhouder zijn van 
Vondst (en die de hoedanigheid van “partner” van Vondst 
hebben), wordt op verzoek toegezonden. 

 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ie-

dere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aan-
vullende opdracht, die aan Vondst wordt verstrekt.  

 
3. Alle door Vondst aanvaarde opdrachten leiden tot een 

overeenkomst van opdracht tussen uitsluitend Vondst en 
de cliënt, ook indien de overeenkomst is aangegaan met 
het oog op uitvoering door een bepaalde advocaat. De 
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 van het 
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 
4. Vondst zal bij de uitvoering van de aan haar verleende 

opdrachten en bij de selectie van door haar in te schake-
len derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
nemen. Iedere aansprakelijkheid van Vondst voor tekort-
komingen van deze derden is uitgesloten. Vondst heeft 
het recht een beperking van aansprakelijkheid die een 
derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden. 

 
5. Indien de uitvoering van een opdracht door Vondst leidt 

tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds 
beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering 
van Vondst wordt uitbetaald, te vermeerderen met het ei-
gen risico. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van 
het Burgerlijk Wetboek, vervallen alle vorderingsrechten 
jegens Vondst in ieder geval twaalf maanden na de dag 
waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend 
had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderings-
rechten respectievelijk de schade en de mogelijke aan-
sprakelijkheid van Vondst daarvoor. 

 
6. Vondst en alle bij Vondst werkzame personen hebben 

toestemming van de cliënt om bij de uitvoering van de 
opdracht te communiceren via niet beveiligde elektroni-
sche weg, waaronder begrepen via email, fax en tele-
foon, behoudens voorafgaande andersluidende schrifte-
lijke afspraak. Vondst is nimmer aansprakelijk voor niet 
aan haar toe te rekenen transmissiefouten van telecom-
municatiefaciliteiten. Indien bij de levering van de dien-
sten gebruik wordt gemaakt van transmissie via datalij-
nen, Internet en/of via andere openbare of voor derden 
toegankelijke computer-, telefoon- of andere netwerken, 
is de vertrouwelijkheid van dergelijke transmissies door-
gaans niet gewaarborgd en is Vondst niet aansprakelijk 
voor schade die de cliënt mocht lijden doordat derden 
zich toegang verschaffen tot de voor de cliënt bestemde 
informatie of door ongeautoriseerde openbaarmaking 
daarvan door derden. 

 
7. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd an-

dersluidend beding, geschiedt de honorering van werk-
zaamheden van advocaten van Vondst op basis van 
vaste uurtarieven, die door Vondst jaarlijks worden vast-
gesteld. Verschotten en andere directe onkosten worden 
tegen kostprijs aan de cliënt in rekening gebracht.  

 

8. De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door 
te belasten kosten worden in beginsel door middel van 
tussentijdse maandelijkse declaraties aan de cliënt in re-
kening gebracht. Dit laat overigens onverlet de mogelijk-
heid dat aan de cliënt op andere tijdstippen tussentijdse 
declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte dien-
sten of gemaakte onkosten, alsmede de mogelijkheid dat 
de cliënt wordt verzocht een voorschot te voldoen in ver-
band met honoraria en verschotten die hij verschuldigd 
zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden ge-
maakt. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden 
verrekend met de slotdeclaratie. 

 
9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de 

op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van 
een dergelijke termijn, binnen dertig dagen na factuurda-
tum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is 
ontvangen wordt de cliënt geacht zonder nadere ingebre-
kestelling in verzuim te zijn, in welk geval de cliënt over 
openstaande vorderingen voorts een vertragingsrente is 
verschuldigd groot 1% per maand. 

 
10. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen 

ten behoeve van Vondst, maar ook ten behoeve van: 
- alle bij haar werkzame advocaten en andere mede-

werkers; 
- “partners” (als hiervoor bedoeld), aandeelhouders 

en bestuurders van Vondst; 
- alle personen die bij de uitvoering door Vondst van 

enige opdracht zijn ingeschakeld. 
 
11. Vondst is de verwerkingsverantwoordelijke voor de ver-

werking van persoonsgegevens in het kader van haar 
dienstverlening. Vondst verwerkt persoonsgegevens in 
overeenstemming met haar Privacy Statement 
(http://www.vondst.com/homepage/contact-us/). 
 

12. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Vondst is onder-
worpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amster-
dam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen 
de cliënt en Vondst kennis te nemen, met dien verstande 
dat Vondst bevoegd blijft de cliënt in rechte aan te spre-
ken voor een rechter die zonder bovenstaande forum-
keuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de cliënt 
en Vondst kennis te nemen en onverminderd de eventu-
eel afzonderlijk overeengekomen geschillenregeling. 
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