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1. De onderneming van FUNDAMENT ADVOCATUUR B.V. wordt gedreven in de vorm 

van een besloten vennootschap en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 51302675. 

2. Fundament Advocatuur houdt zich onder meer doch niet uitsluitend bezig met het 

bieden van juridische bijstand. 

3. Fundament Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst 

van opdracht, behoudens als partijen uitdrukkelijk anders bepalen. Titel 7:7 BW is van 

toepassing. Toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

4. Fundament Advocatuur zal haar werkzaamheden verrichten naar beste weten en 

kunnen, en zoals van een kundig en redelijk handelend advocatenkantoor mag worden 

verwacht. 

5. Opdrachtgever gedraagt zich jegens Fundament Advocatuur als een goed en 

zorgvuldig opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige verstrekking 

van informatie en de juistheid van de verstrekte informatie.  

6. Opdrachtgever en Fundament Advocatuur handelen over en weer op basis van 

vertrouwelijkheid. Informatie vanuit hun samenwerking wordt niet met derden gedeeld, 

behoudens indien opdrachtgever en Fundament Advocatuur daarover 

overeenstemming hebben.  

7. Fundament Advocatuur adviseert niet over technische aspecten van de bouw. Zij kan 

dan ook niet worden geacht over deze aspecten van de bouw te adviseren of te 

waarschuwen.  

8. Opdrachtgever is verplicht Fundament Advocatuur binnen bekwame tijd te 

waarschuwen in het geval hij een tekortkoming in het werk van Fundament Advocatuur 

constateert of redelijkerwijs had moeten constateren.  

9. In aanvulling op artikel 7:408 BW kan ook Fundament Advocatuur de overeenkomst 

van opdracht eenzijdig opzeggen. Zij houdt daarbij een opzegtermijn aan van 

tenminste een week na datum van opzegging. Voorts houdt zij de voor haar geldende 

gedragsregels hierbij in acht. Opzegging kan slechts schriftelijk.  

10. Fundament Advocatuur B.V. kan haar werkzaamheden opschorten in het geval van 

betalingsachterstand aan de zijde van de opdrachtgever. Na opschorting kan 

Fundament Advocatuur B.V. eveneens ontbinden, mits zij daar de opdrachtgever tijdig 

van in kennis stelt. Voorts houdt zij de voor haar geldende gedragsregels hierbij in acht.  

11. De aansprakelijkheid van Fundament Advocatuur is beperkt tot de hoogte van het door 

de aansprakelijkheidsverzekeraar vergoeden bedrag, te vermeerderen met het 

volgens de aansprakelijkheidsverzekering geldende eigen risico.  

12. Fundament Advocatuur is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe 

schade. Fundament Advocatuur is niet aansprakelijk voor kosten, die de opdrachtgever 

sowieso had moeten maken, als de werkzaamheden van Fundament Advocatuur van 

meet af aan goed waren uitgevoerd.  

13. Iedere aansprakelijkheid vervalt na verloop van vijf jaren na het einde van de opdracht. 

Onder einde opdracht wordt verstaan het indienen van de laatste declaratie. De 

opdrachtgever is gehouden om tijdig te klagen, te weten binnen uiterlijk twee maanden 

nadat hij of zij van een gebrek in de prestatie heeft geweten of redelijkerwijs had 

moeten weten. Iedere aansprakelijkheid vervalt door verloop van twee jaren na het 

indienen van de klacht. 
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14. Voor het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet over gaat tot vergoeding van 

enige schade, en wordt aangenomen dat Fundament Advocatuur niettemin 

aansprakelijk is, dan geldt hetgeen het bepaalde onder 12 en 13 onverkort, en is de 

aansprakelijkheid van Fundament Advocatuur voorts beperkt tot de hoogte van het 

honorarium. 

15. In het geval Fundament Advocatuur geen beroep toekomt op het bepaalde in artikelen 

11 tot en met 14 aangezien schade is veroorzaakt door door de opdrachtgever aan te 

tonen opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fundament Advocatuur, is de 

aansprakelijkheid van Fundament Advocatuur beperkt tot de hoogte van het 

honorarium danwel maximaal € 5.000,00. Het hoogste bedrag prevaleert. 

16. Fundament Advocatuur zal de adviessom bepalen aan de hand van een uurtarief te 

vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren, behoudens als de opdrachtgever en 

zij een andere wijze van bepalen van de aanneemsom afspreken. Fundament 

Advocatuur is bevoegd om het uurtarief jaarlijks aan te passen. 

17. Fundament Advocatuur zal met de opdrachtgever overleg voeren over het eventueel 

inschakelen van derden en zal daartoe pas overgaan na akkoord van de 

opdrachtgever. Fundament Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door 

derden.  

18. Door Fundament Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten 

zullen apart in rekening worden gebracht. 

19. Fundament Advocatuur declareert in beginsel eens per maand. De in acht te nemen 

betalingstermijn is veertien dagen na datum declaratie. De opdrachtgever voldoet tijdig 

aan zijn betalingsverplichting. Fundament Advocatuur is gerechtigd om na verstrijken 

van de betalingstermijn zonder nadere aankondiging wettelijke (handels)rente en de 

reële buitengerechtelijke kosten te vorderen. 

20. Opdrachtgever verstrekt aan Fundament Advocatuur bij voorkeur kopieën van 

documenten. Verstrekt de opdrachtgever de originele documenten, dan is hij er zelf 

voor verantwoordelijk dat deze weer in zijn bezit komen. Fundament Advocatuur 

archiveert haar dossiers. Het staat haar vrij om deze na zeven jaren na de 

einddeclaratie te vernietigen.  

21. Op alle overeenkomsten met Fundament Advocatuur is Nederlands recht van 

toepassing. Bij wijze van forumkeuze kiest zij de rechter in Rotterdam als de instantie 

om geschillen te beslechten, behoudens als de wet zich daar tegen verzet. 

 


