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1.

ENVIR Advocaten B.V. (“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”).

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door ENVIR aanvaarde opdracht,
inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene
voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over de
inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse taal bindend
zijn.

3.

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 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

4.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt onverhoopt een gebeurtenis
voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de door ENVIR afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van
het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor
rekening van ENVIR komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een
nalaten beschouwd.

5.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 4 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 hoger is,
tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van EUR 30.000,--

6.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien ENVIR niet binnen een jaar na de ontdekking van
de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van
de aansprakelijkheid schriftelijk in kennis is gesteld.

7.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van
ENVIR, maar ook ten behoeve van alle Partners, alle andere personen die voor ENVIR
werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door ENVIR zijn
ingeschakeld.

8.

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.

9.

Niet alleen ENVIR maar ook iedere aan ENVIR verbonden persoon kan op deze algemene
voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van
verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene
titel van vroeger verbonden personen.

10.

ENVIR en Stichting Beheer Derdengelden ENVIR Advocaten B.V. 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 B.V. zullen deze gelden storten bij een door
ENVIR gekozen bank. ENVIR en Stichting Beheer Derdengelden ENVIR Advocaten B.V. zijn
niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
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De praktijk wordt gevoerd door ENVIR Advocaten B.V. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60582146) De algemene voorwaarden van ENVIR
Advocaten B.V. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt.
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11.

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het
aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door ENVIR vast te stellen uurtarieven.
Door ENVIR ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden
gebracht. Ter dekking van algemene kosten (zoals redelijke porti, telefoon-, fax- en
kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

12.

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
principe maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14
dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

13.

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 hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, zijn
toestemming te geven.

14.

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.

15.

ENVIR B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
60582146. Deze algemene voorwaarden en de onder 14 vermelde klachtenregeling zijn
opgenomen op de website van ENVIR: www.envir-advocaten.com. De toepasselijkheid van
enige algemene voorwaarden van de cliënt wordt, voor zover niet anders overeenkomen,
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

