
  
 

ALGEMENE VOORWAARDENALGEMENE VOORWAARDENALGEMENE VOORWAARDENALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Marxman Advocaten B.V. 

 

1.1.1.1.    BegrippenBegrippenBegrippenBegrippen 

1.1 Marxman Advocaten B.V. hierna: “Marxman Advocaten” is een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te 

oefenen, één en ander in de meest ruime zin.  

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Marxman Advocaten tevens begrepen alle bij 

deze besloten vennootschap in dienst zijnde advocaten en overige werknemers.  

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de 

namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Marxman 

Advocaten opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 

1.4.  

1.4 In deze algemene voorwaarden heeft "Diensten" de volgende betekenis: alle door 

Marxman Advocaten en/of door haar ingeschakelde derden aan een Cliënt geleverde 

producten en diensten, alsmede alle andere door Marxman Advocaten ten behoeve van 

een Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een 

opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een 

Cliënt worden verricht. 

 

2.2.2.2.    Toepasselijkheid van deze Algemene VoorwaardenToepasselijkheid van deze Algemene VoorwaardenToepasselijkheid van deze Algemene VoorwaardenToepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

overeenkomsten waarbij Marxman Advocaten Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van 

deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met 

haar zijn overeengekomen. 

2.2 Niet alleen Marxman Advocaten, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van 

enige opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden 

een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) 

praktijkvennootschappen van Marxman Advocaten en voormalige medewerkers van 

Marxman Advocaten, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers. 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde 

opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt(en). Zij zijn in de Nederlandse of Engelse taal 

gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de 

Nederlandse tekst bindend zijn.  



  
 

    

3.3.3.3.    Uitvoering DienstenUitvoering DienstenUitvoering DienstenUitvoering Diensten 

3.1 Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt Marxman Advocaten als 

uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 

is dat een opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. 

De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. 

3.2 Indien Marxman Advocaten dit nuttig of noodzakelijk acht, is Marxman Advocaten steeds 

bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de 

Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. 

    

4.4.4.4.    Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheidBeperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheidBeperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheidBeperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid   

4.1 Indien  het verrichten van Diensten door Marxman Advocaten of door haar ingeschakelde 

derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Marxman Advocaten, zal die 

aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de uitkering uit hoofde van 

de door Marxman Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met 

inbegrip van het eigen risico dat Marxman Advocaten in verband met die verzekering 

draagt, met inachtneming van het hierna onder 4.3 bepaalde. Onder "verrichten" als 

bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. 

4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 4.1 bedoelde 

verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Marxman Advocaten uit 

welke hoofde dan ook beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte 

honorarium tot een maximum van € 25.000,-- euro. 

4.3 Indien Marxman Advocaten derden inschakelt voor het verrichten van Diensten en in de 

overeenkomst tussen Marxman Advocaten en genoemde derden een verdergaande 

beperking van de aansprakelijkheid voor de in artikel 4.1 genoemde schade is 

opgenomen dan de in artikel 4.2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid, dan 

geldt de in de overeenkomst tussen Marxman Advocaten en genoemde derden 

genoemde beperking van de aansprakelijkheid.  

4.4 Indien de uitvoering van een opdracht van een Cliënt meebrengt dat Marxman Advocaten 

een buiten de Europese Unie gevestigde (rechts-)persoon inschakelt om werkzaamheden 

in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Marxman Advocaten niet 

aansprakelijk zijn voor fouten die door deze  partij mochten worden gemaakt.  

4.5 De Cliënt is er van op de hoogte en is zich er van bewust dat Marxman Advocaten  op 

grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (hierna 

de “Wwft” genoemd), althans op grond van wet- en regelgeving van gelijke strekking, 

verplicht is transacties die kunnen duiden op witwaspraktijken en financieren van 

terrorisme, zogenaamde “ongebruikelijke transacties”, te melden aan de daarvoor van 

overheidswege ingestelde autoriteit. 

 

 



  
 

4.6 Op grond van de Wwft, althans op grond van wet- en regelgeving van gelijke strekking, 

is Marxman Advocaten verplicht de Cliënt te identificeren. De Cliënt staat in voor de 

juistheid van de gegevens die hij Marxman Advocaten in het kader van de identificatie 

aanbiedt. 

4.7 De gegevens als bedoeld in artikel 4.6 zal Marxman Advocaten vastleggen in van de 

inhoudelijke dossiers gescheiden dossiers en/of in een geautomatiseerd bestand dat 

toegankelijk is voor de van overheidswege ingestelde autoriteit die toezicht houdt op de 

naleving van de verplichtingen als genoemd in lid 5 van dit artikel. 

4.8 De Cliënt is zich er van bewust en gaat ermee akkoord dat het doen van een melding als 

bedoeld in artikel 4.5 Marxman Advocaten ontslaat van de op haar op grond van artikel 

6 van de Gedragsregels 1992 rustende geheimhoudingsverplichting. 

4.9 Marxman Advocaten zal nimmer strafrechtelijk, civielrechtelijk of tuchtrechtelijk 

aansprakelijk zijn voor schade die de Cliënt lijdt door naleving door Marxman 

Advocaten van de verplichtingen op grond van de Wwft of op grond van wet- en 

regelgeving van gelijke strekking. Dit geldt ook wanneer achteraf blijkt dat de melding 

van een ongebruikelijke transactie ten onrechte is gedaan, mits Marxman Advocaten op 

het moment van melding redelijkerwijs mocht aannemen dat er sprake was van een 

ongebruikelijke transactie als bedoeld in lid 5 van dit artikel. 

4.10 Alle aanspraken van de Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Marxman 

Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotivieerd zijn gemeld bij 

Marxman Advocaten binnen een half jaar nadat de Cliënt bekend was of redelijkerwijs 

bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

4.11 Marxman Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de 

inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst 

ervan.  

 

5.5.5.5.    Honorering, kosteHonorering, kosteHonorering, kosteHonorering, kosten en betalingn en betalingn en betalingn en betaling 

5.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de 

honorering van Diensten verleend door Marxman Advocaten op basis van vaste 

uurtarieven, die door Marxman Advocaten tussentijds kunnen worden aangepast. 

Aanpassing kan geschieden op basis van bijvoorbeeld toegenomen expertise, ervaring, 

vereiste spoedeisendheid en/of prijsstijgingen. Naast deze uurtarieven is Marxman 

Advocaten gerechtigd een vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten in rekening 

te brengen van 6% berekend over het honorarium. Alle door Marxman Advocaten 

gecommuniceerde tarieven en tariefsafspraken zijn exclusief BTW, tenzij expliciet 

anders aangegeven. 

5.2 Naast het honorarium zal Marxman Advocaten directe kosten die in verband staan met 

het verlenen van de Diensten aan de Cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten 

zijn onder andere griffierechten, kosten van deskundigen en/of hulppersonen, kosten van 

uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster, reis- en verblijfkosten, kosten van 



  
 

vertalingen, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale 

telefoongesprekken. 

5.3 Marxman Advocaten brengt het in artikel 5.1 genoemde honorarium en algemene vaste 

kosten, alsmede de in artikel 5.2 genoemde kosten periodiek in rekening.  

5.4 Marxman Advocaten brengt de Cliënt in beginsel standaard een voorschot in rekening 

voor te verrichten Diensten of toekomstige kosten. Een dergelijk voorschot wordt zonder 

anders luidende afspraak verrekend met de einddeclaratie. 

5.5 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en 

het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijker-

wijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is Marxman 

Advocaten gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden op basis van de in artikel 

5.1 genoemde uurtarieven in rekening te brengen. Marxman Advocaten zal de Cliënt 

zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werk-

zaamheden of prestaties. 

5.6 Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

Voorschotdeclaraties dienen per omgaande te worden voldaan. 

5.7 De Cliënt gaat ermee akkoord dat de derdengelden die mogelijk door Stichting 

Derdengelden Marxman Advocaten worden aangehouden en ter zake waarvan hij 

rechthebbende is, worden aangewend ter voldoening van declaraties van Marxman 

Advocaten. Als deze derdengelden zijn aangewend ter voldoening van declaraties van 

Marxman Advocaten, bevestigt Marxman Advocaten dit schriftelijk aan de Cliënt. 

5.8 Indien de Cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft 

betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is 

vereist. In geval van betalingsverzuim door de Cliënt is Marxman Advocaten gerechtigd 

alle ten behoeve van de Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te 

staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de Cliënt 

schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van 

(voorschot)declaraties, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening 

en risico van de Cliënt.  

5.9 In geval van betalingsverzuim is de Cliënt een vertragingsrente verschuldigd over 

openstaande vorderingen van Marxman Advocaten ad 1% per maand, waarbij een 

gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend. 

5.10 Indien Marxman Advocaten om haar moverende redenen besluit een vordering wegens 

niet-betaling van één of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te 

incasseren, is de Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.9 genoemde 

rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding 

voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor een niet-particuliere Cliënt bedragen deze 

kosten echter minimaal 15% van de opdrachtsom. 



  
 

6.6.6.6.    Klachten en gKlachten en gKlachten en gKlachten en geschilleneschilleneschilleneschillen        

6.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de (kwaliteit van de) Diensten of over de declaratie, zal 

de Cliënt zijn klacht allereerst binnen drie maanden na het moment waarop de Cliënt 

kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de 

advocaat dat aanleiding tot die klacht heeft gegeven of binnen 14 dagen na de datum van 

de declaratie die aanleiding tot die klacht heeft gegeven, voorleggen aan de advocaat die 

zijn zaak behandelt en/of aan de klachtenfunctionaris van Marxman Advocaten. Marxman 

Advocaten behandelt de klacht conform de klachtenregeling die kan worden 

geraadpleegd op www.marxman.nl.  

6.2 Indien de klachten van de Cliënt na afloop van de in artikel 6.1 genoemde procedure niet 

zijn weggenomen, is er sprake van een geschil en leggen Marxman Advocaten en/of de 

Cliënt het geschil voor aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie 

Advocatuur beslecht het geschil overeenkomstig het alsdan geldende Reglement 

Geschillencommissie Advocatuur dat kan worden geraadpleegd op 

www.degeschillencommissie.nl.   

6.3 Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Cliënt, dan voorziet het Reglement 

Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de Cliënt zich binnen een 

maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In 

geval van een incasso van een vordering op een particuliere Cliënt is alleen sprake van 

bindend advies, indien de Cliënt het nog openstaande bedrag onder de 

Geschillencommissie Advocatuur stort. Doet de Cliënt dat niet, dan is op de incasso 

arbitrage van toepassing.  

6.4 Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Cliënt, dan voorziet het Reglement 

Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.  

6.5 Nadat de Geschillencommissie Advocatuur het door de Cliënt te betalen bedrag heeft 

vastgesteld, is de Cliënt de in de artikelen 5.9 genoemde renten en de in artikel 5.10 

genoemde (buiten)gerechtelijke kosten aan Marxman Advocaten verschuldigd. De 

berekening ervan geschiedt op basis van het door de Geschillencommissie Advocatuur 

vastgestelde bedrag. Voorts zullen de door de Geschillencommissie Advocatuur 

vastgestelde kosten van de procedure door de Cliënt aan Marxman Advocaten worden 

voldaan.  

6.6 De Cliënt zal de in artikel 6.5 genoemde rente en kosten binnen twee weken na de 

dagtekening van de door Marxman Advocaten toegezonden berekening ervan betalen.  



  
 

6.7 Indien de Cliënt een declaratie onbetaald laat en er geen sprake is van een geschil, 

waaronder begrepen een geschil als bedoeld in artikel 6.2, is Marxman Advocaten 

bevoegd om haar vordering tot betaling van de declaratie in te stellen bij de in artikel 8.2 

genoemde rechter. Indien de Cliënt pas na indiening van deze vordering bezwaren uit die 

betrekking hebben op de (kwaliteit van de) door Marxman Advocaten verrichtte Diensten 

of de hoogte van de declaratie en de rechter zich om die reden onbevoegd verklaard 

kennis te nemen van het geschil, is de Cliënt verplicht de door Marxman Advocaten 

gemaakte (proces)kosten en een redelijke vergoeding van de buitengerechtelijke kosten 

te betalen.  

6.8 Marxman Advocaten is te allen tijde gerechtigd om conservatoire maatregelen te treffen. 

 

7.7.7.7.    Bijzondere bepalingenBijzondere bepalingenBijzondere bepalingenBijzondere bepalingen    

7.1 Deze algemene voorwaarden zijn mede in de Engelse taal gesteld. Bij enig verschil tussen 

inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.  

7.2 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling 

tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.  

 

8888....    ToepToepToepToepasselijk recht en bevoegde rechterasselijk recht en bevoegde rechterasselijk recht en bevoegde rechterasselijk recht en bevoegde rechter 

8.1 Op de rechtsverhouding tussen Marxman Advocaten en haar Cliënten is Nederlands recht 

van toepassing. 

8.2 Alle geschillen die tussen Marxman Advocaten en een Cliënt mochten ontstaan worden 

beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, 

behoudens voor zover het een in artikel 6 genoemd geschil betreft, in welk geval de 

Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. 

 

Januari 2019 

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 8 januari 2019 onder nummer 32083052 gedeponeerd bij 

de Kamer van Koophandel te Amersfoort. 


