
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Mr. H.E.M. Molenaar, advocaat, handelend onder de naam XS Justitia advocatuur, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 37154469, hierna genoemd XS Justitia advocatuur. 

 

Rechtsvorm, toepasselijkheid, opdracht, uitvoering 

 

1. XS Justitia advocatuur heeft de rechtsvorm van een eenmanszaak (KvK nummer 37154469). 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met inachtneming van deze algemene voorwaarden. 

Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn met betrekking tot de overeenkomst met XS Justitia 

advocatuur niet van kracht.  

3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door wilsovereenstemming tussen XS Justitia advocatuur en de 

opdrachtgever. Deze wilsovereenstemming blijkt in de regel door bevestiging van de aanvaarding van de opdracht 

door XS Justitia advocatuur.  

4. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van degenen die voor XS 

Justitia advocatuur werkzaam zijn, in loondienst dan wel in opdracht. 

5. XS Justitia advocatuur bepaalt in overleg met opdrachtgever de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.  

6. XS Justitia advocatuur leeft de AVG en WWFT na en ingeval van verplichting daartoe wordt melding gemaakt bij 

de bevoegde toezichthoudende overheidsinstantie.  

 

Declaratie en betaling 

 

7. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd, te vermeerderen met 

de verschotten, noodzakelijke gespecificeerde kosten en BTW. Het uurtarief kan elk kalenderjaar aangepast worden 

aan de marktontwikkeling.  

8. XS Justitia advocatuur hanteert geen opslagpercentage voor ongespecificeerde kantoorkosten. 

9. XS Justitia advocatuur brengt in beginsel maandelijks, dan wel bij beëindiging van de opdracht, de verrichte 

werkzaamheden in rekening met een betalingstermijn van tien dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie, 

tenzij anders wordt overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever aan XS Justitia advocatuur 

een rente van één procent per maand verschuldigd. 

10. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan XS Justitia advocatuur de overeengekomen 

werkzaamheden opschorten of staken. 

 

Aansprakelijkheid 

 

11. Iedere aansprakelijkheid van XS Justitia advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen 

risico.  

12. Bij het inschakelen van derden zal XS Justitia advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. XS Justitia 

advocatuur sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. 

13. XS Justitia advocatuur sluit aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste en/of 

onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel de noodzakelijke gegevens te laat heeft verstrekt. 

14. De opdrachtgever vrijwaart XS Justitia advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische 

bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor 

de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van XS Justitia advocatuur. 

15. Rechtsvorderingen en aanspraken ten opzichte van XS Justitia advocatuur verjaren door verloop van een jaar nadat 

de opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraken heeft gevestigd. 

 

Rechtskeuze 

 

16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en XS Justitia advocatuur wordt beheerst door het Nederlands recht. 

Geschillen die uit de rechtsverhouding met de opdrachtgever voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de 

Nederlandse rechter worden voorgelegd. De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd. 

 


