
ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSPRAKTIJK AMADEUS 
 

1. Rechtspraktijk Amadeus stelt zich ten doel juridische 
diensten te verlenen, bij welker dienstverlening 
Rechtspraktijk Amadeus zich kan laten bijstaan door 
personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten 
worden ingeschakeld. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke 
opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten 
daaronder begrepen, die aan Rechtspraktijk Amadeus 
wordt verleend, behoudens voor zover bij de 
totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere 
zin is overeengekomen. Al de bedingen in deze algemene 
voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al 
diegenen die ten behoeve van en/of in dienst van 
Rechtspraktijk Amadeus werkzaam zijn. Deze algemene 
voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle 
personen die bij de uitvoering van enige opdracht ten 
behoeve van een opdrachtgever zijn ingeschakeld. 

3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het 
bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht 
uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door 
Rechtspraktijk Amadeus, ook indien het de uitdrukkelijke 
of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een 
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 

4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de 
inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo 
mogelijk met de opdrachtgever overleg worden 
gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds 
de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. 
Rechtspraktijk Amadeus is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van deze derden. 

5. Iedere aansprakelijkheid van Rechtspraktijk Amadeus is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
uit hoofde van de door Rechtspraktijk Amadeus gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten 
wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat 
Rechtspraktijk Amadeus in verband met die verzekering 
draagt. 

6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 
werkzaamheden geen recht ontlenen. 

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever 
aan Rechtspraktijk Amadeus honorarium, vermeerderd 
met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting 
verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien 
de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een 
langere periode dan een maand, tussentijds in rekening 
worden gebracht. Rechtspraktijk Amadeus is gerechtigd 
van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te 
verlangen. Betaling van de declaraties van Rechtspraktijk 
Amadeus dient te geschieden binnen veertien dagen na 
factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 
vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente 
verschuldigd. Indien Rechtspraktijk Amadeus over moet 
gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen 
een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten 
van buitengerechtelijke incasso ten belope van 
tenminste 15% van de vordering, vermeerderd met de 
verschotten, ten laste van de opdrachtgever. 

8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 
Rechtspraktijk Amadeus is onderworpen aan het 
Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen 
uitsluitend door de Rechtbank Limburg worden beslist. 


