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1. De Reede Advocatuur 
De Reede Advocatuur B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte 
besloten vennootschap en houdt kantoor aan het Weena 505 te 
(3013 AL) Rotterdam. De Reede Advocatuur B.V. is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 83320806. De besloten 
vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam 
“De Reede Advocatuur”. 

 
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
opdrachten (inclusief vervolgopdracht(en) of aanvullende 
opdracht(en) die aan De Reede Advocatuur B.V. worden verstrekt. 
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle 
dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens De 
Reede Advocatuur B.V. en/of (middellijk) bestuurder(s) van De 
Reede Advocatuur B.V., en/of degenen die voor De Reede 
Advocatuur B.V., al dan niet uit hoofde van een dienstbetrekking, 
werkzaam zijn, alsmede op alle rechtsverhoudingen die in verband 
met dergelijke opdrachten of als gevolg daarvan ontstaan. De 
toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever 
gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten. Voor 
zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding als bedoeld in 
artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek (BW) ten behoeve van 
voornoemde (recht)personen, welk beding door De Reede 
Advocatuur B.V. namens deze (rechts)personen nu voor alsdan 
wordt aanvaard. De werking van art. 6:254 BW wordt uitgesloten. 
 

3. Opdrachten 
Uitsluitend De Reede Advocatuur B.V. geldt tegenover de 
opdrachtgever als opdrachtnemer. De werking van de artikelen 
7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Het 
staat De Reede Advocatuur B.V. vrij de door de opdrachtgever 
verstrekte opdrachten door (indirect) aan haar verbonden personen 
te laten uitvoeren en/of (daarbij) diensten van derden te betrekken. 
De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de inschakeling 
van hiervoor bedoelde derden, worden aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht.  

 
4. Beperking aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid die verband houdt met de opdracht zal 
beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder 
de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van De Reede 
Advocatuur B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het in de 
polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van het eigen risico dat 
voor rekening van De Reede Advocatuur B.V. komt. Wanneer de 
verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de totale 
aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de 
opdrachtgever in rekening gebrachte en door de opdrachtgever 
voldane bedrag, met een maximum van € 100.000,-. Een 
aanspraak vervalt indien De Reede Advocatuur B.V. niet binnen een 
jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met een 
gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot 
aansprakelijkheid, van die mogelijke aansprakelijkheid schriftelijk in 
kennis is gesteld. 
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5. Beperking aansprakelijkheid derden 
De Reede Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke 
tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van derden als 
bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden. De Reede Advocatuur B.V. zal 
bij het inschakelen van derden de zorgvuldigheid die redelijkerwijs 
van haar mag worden verwacht in acht nemen en zo mogelijk 
hierover tevoren overleggen met de opdrachtgever. Bij beperking 
van de aansprakelijkheid door derden in verband met de uitvoering 
van een opdracht door De Reede Advocatuur B.V. geldt dat De 
Reede Advocatuur B.V. gerechtigd is mede namens de 
opdrachtgever de aansprakelijkheidsbeperking en andere 
algemene voorwaarden van de derde te accepteren. 

 
6. Afstandsverklaring 

Door het verstrekken van de opdracht doet de opdrachtgever 
afstand van het recht om aan De Reede Advocatuur B.V. 
gerelateerde (rechts)personen aansprakelijk te stellen uit welke 
hoofden dan ook. 

 
7. Communicatiemiddelen en (computer)systemen 

De Reede Advocatuur B.V. heeft toestemming van de 
opdrachtgever om met de opdrachtgever en anderen te 
communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder 
begrepen e-mail, fax en telefoon. De Reede Advocatuur B.V. is op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in verband met het 
niet (deugdelijk) functioneren van bij de uitvoering van de 
dienstverlening gebruikte apparatuur, software, 
gegevensbestanden en/of andere middelen. Evenmin is De Reede 
Advocatuur B.V. aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
door of het gevolg is van het onderscheppen, infecteren, 
manipuleren, vertragen of (verkeerd) doorsturen van elektronische 
berichten, datatransmissies van telefoon of fax en/of documenten. 
Al het audioverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer, dataverkeer en 
e-mailverkeer geschiedt ongecodeerd. 
 

8. Declaraties en voorschotten 
De opdrachtgever is honorarium, verschotten en – indien 
toepasselijk – omzetbelasting verschuldigd. De Reede Advocatuur 
B.V. is gerechtigd eenzijdig de door haar gehanteerde uurtarieven 
te wijzigen per een toekomstige datum. Betaling van de declaratie 
van De Reede Advocatuur B.V. dient – zonder enige korting, 
opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na 
datum van de betreffende declaratie. Indien betaling niet binnen de 
op de factuur vermelde termijn is ontvangen, wordt de 
opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim 
te zijn en is De Reede Advocatuur B.V. gerecht de wettelijke rente in 
rekening te brengen. De Reede Advocatuur B.V. is gerechtigd een 
(verrekenbaar) voorschot in rekening te brengen. De Reede 
Advocatuur B.V. is in ieder geval gerechtigd de opgedragen 
werkzaamheden op te schorten of te staken wanneer betaling van 
voorschotnota’s en/of declaraties binnen de daarvoor geldende 
termijn uitblijft.  
 

9. Persoonsgegevens 
De Reede Advocatuur B.V.is, al dan niet in het kader van de 
opdracht, gerechtigd de persoonsgegevens van de opdrachtgever 
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en/of bij hem werkzame personen te verwerken, te bewaren en ter 
kennis te brengen aan alle aan bij de opdracht betrokken 
(rechts)personen in verband met de uitvoering van de aan De 
Reede Advocatuur B.V. gegeven opdracht en ten behoeve van 
relatiebeheer. 

 
10. Klachtenregeling 

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Reede 
Advocatuur B.V. is een klachtenregeling van toepassing. Deze 
klachtenregeling voldoet aan de in verband daarmee gestelde 
regels onder de Advocatenwet. Deze regeling ligt ter inzage op 
kantoor. 

 
11. Taal 

Indien aan deze algemene voorwaarden ook in een andere taal 
dan het Nederlands bekendheid wordt gegeven, is de tekst van de 
in het Nederlandse gestelde algemene voorwaarden bindend. 

 
12. Toepasselijk recht en forumkeuze 

De rechter in het arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting 
bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen 
opdrachtgever en De Reede Advocatuur B.V. Op de 
rechtsverhouding tussen De Reede Advocatuur B.V. en de 
opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 


