
Algemene voorwaarden van Scot Advocaten B.V. van 1 juli 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

Zuidwest-Nederland onder nummer 61010154. 

 

1. Alle opdrachten, ook die tot stand komen via werknemers van Scot Advocaten B.V., hierna: “Scot 

Advocaten”, worden geacht uitsluitend met Scot Advocaten te zijn aangegaan. 

2. Scot Advocaten is gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden verrichten. De artikelen 

7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de overeenkomst van opdracht niet van toepassing. 

3. Bij communicatie tussen opdrachtgever en Scot Advocaten per e-mail dienen beide partijen zorg te dragen 

voor (ten minste) standaard virusprotectie. Scot Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade als 

gevolg van onregelmatigheden in de elektronische communicatie, zoals verzending van virussen etc. en het 

niet dan wel beschadigd ontvangen van berichten. 

4. Scot Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die ten behoeve van de uitvoeringen 

van de werkzaamheden zijn ingeschakeld. Artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is op de overeenkomst 

van opdracht niet van toepassing. Opdrachtgever machtigt Scot Advocaten aansprakelijkheidsbeperkingen 

van derden (ook jegens opdrachtgever) te aanvaarden.  

5. Opdrachtgever vrijwaart Scot Advocaten voor aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met 

de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden. 

6. Iedere aansprakelijkheid van Scot Advocaten voor bij de uitvoering van de opdracht veroorzaakte schade is 

beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het op grond van de 

polisvoorwaarden geldende eigen risico. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering is gehouden, is iedere 

aansprakelijkheid van Scot Advocaten beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband 

waarmee de schade is ontstaan door Scot Advocaten aan opdrachtgever in rekening is gebracht. Alle 

aanspraken van opdrachtgever vervallen na verloop van 12 maanden nadat deze werkzaamheden zijn 

verricht. 

7. Scot Advocaten is gerechtigd de in enig dossier verrichte werkzaamheden tussentijds aan opdrachtgever te 

declareren. De betalingstermijn van alle declaraties van Scot Advocaten bedraagt behoudens 

andersluidende vermelding op de declaratie 14 dagen vanaf de datum van de declaratie en is fataal. In geval 

van overschrijding van de betalingstermijn komt opdrachtgever derhalve van rechtswege in verzuim te 

verkeren. Indien opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf, is artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. 

8. De gegrondheid en de omvang van een declaratie kan uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden betwist 

binnen acht dagen na ontvangst daarvan, bij gebreke waarvan de declaratie geacht wordt te zijn 

geaccepteerd en het verschuldigde te zijn erkend. Ieder klachtrecht van opdrachtgever met betrekking tot 

een declaratie komt na ommekomst van de genoemde termijn te vervallen. 

9. Behoudens in geval van afwijkende, schriftelijke afspraken met opdrachtgever wordt het honorarium 

vastgesteld aan de hand van het standaarduurtarief van Scot Advocaten. Dit tarief wordt ten minste 

eenmaal per jaar opnieuw vastgesteld. Alle werkzaamheden worden genoteerd in tijdeenheden van 6 

minuten. Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkostenopslag. Bijzondere kosten, zoals de kosten 

van vervaardiging van kleurenkopieën, fotografie, representatiekosten en reis- en verblijfkosten, en 

verschotten vallen niet onder de standaardkantoorkostenopslag en komen additioneel voor rekening van 

opdrachtgever. 

10. Scot Advocaten is gerechtigd ter zake van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten 

voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Over betaalde voorschotten is geen rente aan 

opdrachtgever verschuldigd. 

11. Scot Advocaten is gerechtigd om ten behoeve van opdrachtgever van derden ontvangen gelden met 

openstaande declaraties en eventuele opgekomen nevenvorderingen te verrekenen. Daartoe verleent 

opdrachtgever aan Scot Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten een onherroepelijke 

volmacht om tot uitkering en verrekening van ontvangen derdengelden aan Scot Advocaten over te gaan 

voor zover opdrachtgever aan Scot Advocaten betaling verschuldigd is.  

12. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Scot Advocaten is Nederlands recht van toepassing. 

Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht. Behoudens in gevallen waarin dwingendrechtelijk 

anders is voorgeschreven, is uitsluitend de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en Scot 

Advocaten. 

 


