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Algemene voorwaarden van de maatschap VERDER arbeidsrecht | advocaten 

1. VERDER arbeidsrecht | advocaten is een maatschap van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, gevestigd te 
Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 62496387 (hierna: "VERDER”). Een lijst van de 
maten van VERDER is op aanvraag verkrijgbaar. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en/of diensten en/of werkzaamheden 
verricht door VERDER en/of door medewerkers en/of maten van VERDER. Onder het voorgaande wordt 
uitdrukkelijk ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde en/of aanvullende opdracht en daarmee gepaard 
gaande diensten en/of werkzaamheden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan VERDER te zijn gegeven, en niet aan een aan VERDER verbonden 
persoon (zoals een medewerker en/of maat). Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door 
een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het 
laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid 
vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten. De 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de aan VERDER verbonden natuurlijke personen wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

4. De hiervoor onder alinea 3 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt ook indien een opdracht ten 
onrechte mocht zijn geweigerd en daaruit schade voortvloeit. 

5. Iedere aansprakelijkheid van VERDER en/of maten en/of medewerkers van VERDER is beperkt tot het bedrag dat 
in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VERDER gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitbetaald, vermeerderd met het op grond van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van VERDER 
komende eigen risico, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VERDER. Indien 
geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een 
bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de 
gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond door VERDER bij opdrachtgever in rekening is gebracht, 
zulks met een maximum van € 20.000,-. 

6. VERDER heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe S.A., Netherlands Branch 
(Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel). De verzekerde som waarvoor VERDER is verzekerd, 
is maximaal EUR 1.250.000,- per aanspraak en maximaal EUR 2.500.000,- per verzekeringsjaar. De geografische 
dekking van de verzekering is beperkt tot landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Op 
eerste verzoek kan opdrachtgever de polisvoorwaarden inzien. 

7. Het inschakelen van niet tot (de organisatie van) VERDER behorende derde(n) bij de uitvoering van een 
opdracht, zal zoveel mogelijk na overleg met opdrachtgever geschieden. VERDER is gemachtigd eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde(n) namens opdrachtgever te aanvaarden. VERDER is niet 
aansprakelijk voor enig tekortschieten, nalaten en/of (onrechtmatig) handelen van deze derde(n), zodat iedere 
eigen aansprakelijkheid van VERDER voor het handelen en/of nalaten van deze derde(n) uitdrukkelijk is 
uitgesloten. 

8. Opdrachtgever vrijwaart VERDER tegen alle aanspraken van derden, de door VERDER in verband daarmee te 
maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichtte 
werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VERDER. Iedere 
aanspraak jegens VERDER vervalt, indien deze aanspraak niet binnen een (1) jaar nadat degene wiens aanspraak 
het betreft daarmee bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig is 
gemaakt. 

9. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden 
kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en de resultanten daarvan, meer in het algemeen aan 
de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 

10. Niet alleen VERDER, maar ook alle (rechts- en natuurlijke)personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan VERDER 
zijn of waren verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever zijn 
ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

11. Indien opdrachtgever de inhoud van de door VERDER voor hem verrichtte werkzaamheden aan derden kenbaar 
maakt, is opdrachtgever jegens VERDER gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden zijn 
verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de 
werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden 
gebonden. 
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12. De bij VERDER werkzame advocaten zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten 
(Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). 

13. De bij VERDER werkzame advocaten zijn niet ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand (www.rvr.org) en 
verlenen geen diensten op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Ook niet 
indien opdrachtgever daarvoor in aanmerking komt. 

14. VERDER is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt 
verrekend met de eindafrekening van de verstrekte opdracht. Griffierechten dienen in een voorkomend geval 
voor aanvang van een procedure door opdrachtgever te worden voldaan. 

15. Het verschuldigde honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met 
verschotten en omzetbelasting bij opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen worden de verrichtte werkzaamheden uitgedrukt in eenheden van zes minuten. 

16. Aan het inschakelen van derden (zoals deskundigen, getuigen of (andere) specialisten) en het voeren van 
(gerechtelijke) procedures zijn vaak kosten verbonden - buiten het honorarium van (de advocaten en/of 
medewerkers van) VERDER. In voorkomend geval is VERDER gerechtigd deze kosten vooraf in rekening te 
brengen bij opdrachtgever.   

17. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na de 
factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere 
ingebrekestelling vereist is) in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het 
niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief btw). VERDER is tevens bevoegd om de uitvoering van 
de opdracht op te schorten of te beëindigen. VERDER is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg 
van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden. 

18. Indien VERDER haar vordering(en) in een gerechtelijke procedure (arbitrage of bindend advies daaronder 
begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke 
kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten of procesgemachtigden, alsmede het 
aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en griffierecht, ook indien deze kosten een 
eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke 
rechtsvordering te boven gaat. 

19. VERDER heeft een interne klachtenregeling. Opdrachtgever kan een beroep doen op deze regeling door de 
klacht te sturen naar: info@verder-arbeidsrecht.nl. De interne klachtenregeling is op eerste verzoek bij VERDER 
verkrijgbaar.  

20. VERDER verwerkt alle persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht van 
belang kunnen zijn en/of die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij de 
persoonsgegevens van betrokkene om een zakelijke relatie mee te kunnen onderhouden en een overeenkomst 
van opdracht te kunnen sluiten en uit te voeren. Opdrachtgever verleent uitdrukkelijke toestemming om deze 
persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt verder op basis van een 
gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst. Met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens heeft opdrachtgever (voor zover dat in overeenstemming is met de voor 
VERDER geldende beroeps- en gedragsregels) recht: op informatie over de verwerkingen, op inzage, op 
correctie, op verwijdering, om ‘vergeten te worden’, op beperking, op verzet, op overdracht, om de verleende 
toestemming in te trekken en het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde 
besluitvorming. VERDER kan de verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit wenselijk is om de verstrekte 
opdracht uit te kunnen voeren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan de (gemachtigde 
van) wederpartij, onderaannemers (gegevensverwerkers), gerechtelijke instanties, deurwaarders, et cetera. 
VERDER is op grond van de wet en/of door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht om opdrachtgevers te 
identificeren. In dat kader zal VERDER bepaalde (identificatie)informatie van opdrachtgever verwerken. In 
voorkomend geval zal VERDER melding in het kader van de Wwft moeten doen. De persoonsgegevens worden in 
beginsel conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard. De geldende en uitgebreide(re) privacyverklaring is 
te raadplegen op www.verder-arbeidsrecht.nl en/of wordt op eerste verzoek verstrekt. 

21. Op de rechtsverhouding tussen VERDER en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen VERDER en opdrachtgever voortvloeien zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland. 


