
ALGEMENE VOORWAARDEN BRUGRECHT b.v. 

 

Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Brugrecht: de besloten vennootschap Brugrecht b.v., mede handelend 
onder de naam Brugrecht advocaten, haar rechtsopvolger(s) en/of de 
door haar aangewezen (rechts)personen. 
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een opdracht verstrekt aan 
Brugrecht. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan 

Brugrecht verstrekte opdrachten. 
2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Brugrecht ook 

indien het uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een 
opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking 
van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn de advocaten en anderen die voor of ten behoeve van 
Brugrecht, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam niet 
persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht 
is verleend met het oog op een bepaalde persoon. 

3. De toepassing van eventuele algemene (verkoop) voorwaarden van 
een Opdrachtgever is uitgesloten. 

4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of 
vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze 
voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan 
verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde 
bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk 
recht doet aan bedoelde bepaling. 

5. Afwijkingen van - of aanvullingen op deze algemene voorwaarden 
of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts 
schriftelijk worden overeengekomen. 

 
Artikel 3: Opdrachten 
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij - ook ongevraagd - alle 

informatie, gegevens en documenten aan Brugrecht verstrekt 
waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat deze 
voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn, 
alsook de juistheid en authenticiteit ervan. 

2. Brugrecht accepteert louter inspannings- en nimmer 
resultaatsverbintenissen. 

3. De auteursrechten met betrekking tot alle door Brugrecht 
vervaardigde werken blijven te allen tijde haar eigendom.  

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten 
behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen terzake aan de 
door Brugrecht vervaardigde werken geen rechten ontlenen. 

5. Brugrecht is bevoegd om in verband met haar dienstverlening 
diensten van derden te betrekken, zoals deurwaarders, notarissen, 
onderzoeksbureaus, accountants, het Kadaster, de Kamer van 
Koophandel. Opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Brugrecht 
gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden 
van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

 
Artikel 4: Tarieven en betalingen 
1. Opdrachtgever is terzake de door Brugrecht verrichte 

werkzaamheden het overeengekomen honorarium, vermeerderd 
met 6% kantoorkosten en BTW verschuldigd, exclusief reis- en 
verblijfskosten en exclusief leges, griffiekosten, 
waarborgensommen en overige kosten door Brugrecht gemaakt ten 
behoeve van de uitvoering van de opdracht en voor eventueel in te 
schakelen derden. 

2. Brugrecht behoudt zich het recht voor om jaarlijks haar tarieven te 
verhogen met een maximum van 10%. 

3. Brugrecht werkt op basis van een voorschot en is te allen tijde 
gerechtigd dit voorschot in rekening te brengen en/of zekerheid 
van betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming 
van haar verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever de 
aldus in het rekening gebrachte voorschot heeft voldaan 
respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien 
Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft heeft Brugrecht het recht 
de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Brugrecht uit deze 
opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient 
Opdrachtgever aan haar te vergoeden. Het voorschot wordt met de 
laatste declaratie verrekend. 

4. Brugrecht declareert in de regel maandelijks achteraf. De 
declaratie is het geheel van de vergoeding voor de ten behoeve van 
de opdracht gewerkte uren en de overige vergoedingen die 
Brugrecht toekomen. 

5. Betalingen dienen steeds binnen veertien dagen na declaratiedatum 
te geschieden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege 

in verzuim komt te verkeren. Alsdan heeft te gelden dat de extra 
kosten die Brugrecht moet maken om de declaratie(s) geïnd te 
krijgen door Opdrachtgever integraal aan Brugrecht vergoed 
dienen te worden e.e.a. conform het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de wettelijke 
rente over de openstaande declaratie(s) en eventueel te maken 
proceskosten. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of 
verrekening.    

 
Artikel 5: Aansprakelijkheid 
1. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden 

opgenomen exoneraties is iedere aansprakelijkheid van Brugrecht 
jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekort schieten, 
onrechtmatig handelen of welke andere oorzaak ook beperkt tot het 
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Brugrecht in dat 
concrete geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het 
eigen risico.  

2. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering plaats 
vindt door de aansprakelijkheidsverzekeraar, dan is de 
aansprakelijkheid van Brugrecht beperkt tot ten hoogste het door 
Brugrecht in de laatste twaalf maanden gedeclareerde bedrag 
terzake de betreffende opdracht met een maximum van € 
10.000,00. 

3. Brugrecht is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- gevolg of 
indirecte schade. 

4. Brugrecht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.  

5. Brugrecht is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Brugrecht voor alle aanspraken van 
derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, 
die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht 
voor Opdrachtgever, tenzij e.e.a. het gevolg is van grove 
nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Brugrecht. 

 
Artikel 6: Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen daaruit 
voortvloeiend is Nederlands recht van toepassing. 

2. Brugrecht neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling 
Advocatuur.  Een eventuele klacht dient binnen drie maanden voor 
gelegd te worden aan Brugrecht na het moment waarop 
Opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis kon nemen van 
het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf. Wanneer 
Brugrecht er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering 
van de overeenkomst met Opdrachtgever tot een oplossing te 
brengen, dan kan Opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de 
Geschillencommissie Advocatuur. De klachtenregeling, alsook het 
reglement van de Geschillencommissie Advocatuur ligt ter inzage 
op kantoor.   

3. Geschillen die zich niet lenen voor behandeling volgens de 
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zullen bij uitsluiting 
worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.  

 


