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ALGEMENE VOORWAARDEN ENVIR ADVOCATEN B.V.
Juli 2021
1.

ENVIR Advocaten B.V. (“ENVIR”) is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 60582146. ENVIR is een naar Nederlands recht opgerichte
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de
advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun
houdstermaatschappijen aandelen houden in ENVIR (de “Partners”). De gegevens die moeten
worden vermeld volgens art. 6:230b BW zijn te vinden op www.envir-advocaten.com.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door en/of iedere
overeenkomst gesloten met ENVIR en op iedere rechtsverhouding die – al dan niet in het kader
van of samenhangend met (de uitvoering van) een overeenkomst – tussen ENVIR en een cliënt,
een beoogde cliënt of een derde, is ontstaan, ongeacht de rechtsgrond van die
rechtsverhouding.

3.

Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan de aanvrager daarvan toegezonden en
liggen voorts ter inzage bij het kantoor van ENVIR in Amsterdam en zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden
via de website van ENVIR: www.envir-advocaten.com.

4.

Op de rechtsverhouding tussen ENVIR en de cliënt, beoogde cliënt of derde is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en
Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud en de strekking van deze algemene
voorwaarden, zal de Nederlandse taal bindend zijn.

5.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan ENVIR en niet aan enige aan ENVIR verbonden
persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook wanneer de cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een of meer bepaalde aan ENVIR
verbonden personen. De werking van art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

6.

ENVIR heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum uitkering
van EUR 5.000.000,-- per aanspraak en EUR 10.000.000,-- per jaar. De aansprakelijkheid van
ENVIR is in alle omstandigheden en bij iedere aanspraak beperkt tot het bedrag aan schade dat
direct het gevolg is van een aan ENVIR toerekenbare fout of tekortkoming – ongeacht de
rechtsgrond waarop deze kan worden gebaseerd – tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt
uitgekeerd door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van de betreffende
aanspraak, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

7.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 6 bedoelde verzekering
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,-- of,
indien het door ENVIR in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak gedurende
het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust hoger is, tot het
bedrag van dat honorarium met een maximum van EUR 30.000,--.

8.

Schades en rechtsvorderingen in het kader van vermeende aansprakelijkheid van ENVIR dienen
uiterlijk 30 dagen nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontdekt of had behoren te
worden ontdekt, schriftelijk aan ENVIR te worden gemeld op straffe van verval van rechten.
ENVIR is gerechtigd zich op deze bepaling te beroepen ongeacht of zij door een latere melding
in haar eventuele belangen is geschaad. Iedere rechtsvordering tegen ENVIR vervalt 12
maanden nadat een schadeveroorzakende gebeurtenis is opgetreden.

9.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van ENVIR,
maar ook ten behoeve van alle met ENVIR verbonden personen, waaronder de Partners en hun
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houdstermaatschappijen (inclusief hun bestuurders en aandeelhouders), de Stichting Beheer
Derdengelden ENVIR Advocaten en haar bestuurders, alle andere personen die voor ENVIR
werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, en alle derden die bij de uitvoering van enige
opdracht door ENVIR zijn ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel
van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene
titel van vroeger verbonden personen. Dit artikel is een onherroepelijk derdenbeding ten
behoeve van de in dit artikel genoemde personen.
10.

ENVIR zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en hierover
zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. ENVIR is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van derden. ENVIR is door de cliënt gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

11.

ENVIR en Stichting Beheer Derdengelden ENVIR Advocaten kunnen in het kader van de
uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. ENVIR en
Stichting Beheer Derdengelden ENVIR Advocaten zullen deze gelden storten bij een door ENVIR
gekozen bank. ENVIR en Stichting Beheer Derdengelden ENVIR Advocaten zijn niet
aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt.

12.

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het
aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door ENVIR vast te stellen uurtarieven. ENVIR is
gerechtigd eenzijdig de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen per een toekomstige
datum. Door ENVIR ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening
worden gebracht.

13.

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging
die een cliënt, betaler of ENVIR op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of
ENVIR verplicht is in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks
aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf
de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in
verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling
uitblijft, zijn door cliënt alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien een
declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan ENVIR de werkzaamheden
opschorten. ENVIR is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze
opschorting.

14.

ENVIR is gerechtigd aan cliënt een voorschot te vragen op het in rekening te brengen
honorarium en eventueel te maken kosten. Bij gebrek van betaling daarvan is ENVIR, na
voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of te staken. Het
voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de eindfactuur. Ook is ENVIR
gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet of niet volledig betaalde declaraties van de
cliënt in de betrokken zaak of in andere zaken.

15.

ENVIR is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en
ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door ENVIR
een opdracht te geven, bevestigt de cliënt met deze meldingsplicht bekend te zijn en, voor
zover nodig, zijn toestemming te geven.

16.

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. ENVIR spant zich –
daarbij gebruik makend van in de zakelijke dienstverlening geaccepteerde technieken en
toepassingen - in om de communicatie, elektronische of anderszins, op een betrouwbare en
veilige wijze te laten plaatsvinden. ENVIR merkt uitdrukkelijk op dat dit niet betekent dat
dergelijke communicatie volledig veilig is en/of dat dergelijke communicatie niet kan worden
onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, onder meer
door virussen of spam filters. ENVIR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in
verband met digitale onbereikbaarheid, storingen van het internet, telefoonnet, elektriciteitsnet
of computersystemen, het niet veilig zijn van elektronische communicatie of cybercriminaliteit,
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en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of
verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.
17.

ENVIR verwerkt persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens door ENVIR is de
privacyverklaring van ENVIR van toepassing. Deze privacyverklaring is als bijlage bij deze
algemene voorwaarden opgenomen en maakt daar onderdeel van uit. De privacyverklaring is
tevens opgenomen op de website van ENVIR: www.envir-advocaten.com. Door ENVIR een
opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, zijn
toestemming te geven.

18.

Op iedere overeenkomst van opdracht tussen ENVIR en haar cliënten is de “Klachtenregeling
ENVIR Advocaten” van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van
ENVIR: www.envir-advocaten.com en wordt op verzoek beschikbaar gesteld.

19.

Partijen streven ernaar om klachten van of namens een cliënt als bedoeld in de
“Klachtenregeling ENVIR Advocaten” op te lossen door middel van toepassing van die
klachtenregeling. Ongeacht of de “Klachtenregeling ENVIR Advocaten” is gevolgd, is de
bevoegde rechter in Amsterdam exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen voortvloeiende uit of in verband staand met de totstandkoming van, of uitvoering
van, met ENVIR te sluiten of gesloten overeenkomsten of door ENVIR verrichte
werkzaamheden. Het bepaalde in dit artikel 21 laat onverlet de bevoegdheid van ENVIR een
geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de woonplaats van de client
of derde.
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PRIVACYVERKLARING ENVIR ADVOCATEN B.V.
Deze privacyverklaring beschrijft:
1. Onze gegevens
2. Op welke grondslagen en voor welke doeleinden ENVIR uw persoonsgegevens verwerkt
3. Met welke derden wij uw persoonsgegevens delen
4. Wat uw rechten zijn
5. Wat ENVIR doet om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt
6. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ENVIR Advocaten
B.V. (“ENVIR” of “wij”). ENVIR verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU).
1. Onze gegevens
Hoofdvestiging
ENVIR Advocaten B.V.
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
KvK-nummer: 60582146
www.envir-advocaten.com
info@envir-advocaten.com

Nevenvestiging
ENVIR Advocaten B.V.
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
KvK-nummer: 60582146
www.envir-advocaten.com
info@envir-advocaten.com

2. Op welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt ENVIR welke
persoonsgegevens?
ENVIR verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen: uitvoering overeenkomst,
gerechtvaardigd belang, het voldoen aan een wettelijke verplichting of toestemming.
In deze paragraaf wordt aangegeven welke persoonsgegevens voor welke doeleinden door ENVIR kunnen
worden verwerkt.
In het kader van onze juridische dienstverlening kunnen wij (onder meer) de volgende persoonsgegevens
van u verzamelen en verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Waar wettelijk vereist, identiteitsgegevens
een kopie van een afgeschermd identiteitsbewijs.
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel diensten bij ons heeft afgenomen,
houden wij u incidenteel op de hoogte van onze diensten, updates in wet- en regelgeving, door ons te
organiseren evenementen of overige mededelingen over kantoor. U kunt zich te allen tijde uitschrijven
voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.
Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij eveneens bepaalde persoonsgegevens, zoals opleidings- en
loopbaangegevens of eventuele overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen.
3. Verstrekken persoonsgegevens aan derden
ENVIR verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden. ENVIR stelt geen profielen van u op en neemt
geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens of profilering.
Uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening, dan wel indien daarvoor
een wettelijke verplichting bestaat, deelt ENVIR persoonsgegevens met relevante derden, zoals
wederpartijen, derde-belanghebbenden, IT-leveranciers, overheidsinstanties of gerechtelijke instanties.
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In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Mocht deze doorgifte niettemin noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze
dienstverlening dan draagt ENVIR er zorg voor dat deze doorgifte plaatsvindt met inachtneming van de
toepasselijke wet- en regelgeving.
Derden waarmee ENVIR persoonsgegevens deelt, zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze
persoonsgegevens. ENVIR is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door deze derden. Voor zover derde-dienstverleners in opdracht van ENVIR
persoonsgegevens verwerken (zoals de IT-leverancier), treden deze dienstverleners op als ‘verwerker’ en
sluit ENVIR met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst.
4. Uw rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens ENVIR van u (heeft) verwerkt? Stuurt u dan een e-mail naar
info@envir-advocaten.com met het verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens. Uiterlijk binnen vier weken
ontvangt u een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld of op andere wijze in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere
wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering,
aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten
verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking in te trekken en het recht
op dataportabiliteit. U kunt uw verzoek of klacht sturen naar info@envir-advocaten.com. Uiterlijk binnen
vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
5. Veiligheid
Uw privacy is belangrijk voor ENVIR. Daarom passen wij passende technische en organisatorische
maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen
gebruiken wij onder andere beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor
elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.
6. Bewaring persoonsgegevens
ENVIR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de
persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
Indien persoonsgegevens aan ENVIR zijn verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure en de
sollicitant niet in dienst treedt bij ENVIR, verwijdert ENVIR deze persoonsgegevens uiterlijk een maand na
afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven voor langere
bewaring, hetgeen maximaal twaalf maanden zal zijn.
7. Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of onze
privacyverklaring is gewijzigd.

