
  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FORWARD ADVOCATEN  

Artikel 1. Algemene voorwaarden  

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht en alle overige 
werkzaamheden, die aan Forward Advocaten worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.  

Artikel 2. Samenwerkingsverband  

Forward Advocaten is een handelsnaam van een samenwerkingsverband tussen verschillende vennootschappen 
en rechtspersonen, derhalve meerdere advocatenkantoren die voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk uitoefenen. Op de dienstverlening van de bij Forward Advocaten 
aangesloten advocatenkantoren zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het samenwerkingsverband bestaat uit de Maatschap Forward Advocaten, NB Advocaten, Ad 
Justice Advocatuur, Van Campen Advocatuur & Mediation B.V., VIC Advocatuur, Maatschap Van der Valk Van der Loo Rechtspraktijk, WarToga advocatuur en Kempen Legal. 

Artikel 3. De opdracht  

a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door het desbetreffende lid van het samenwerkingsverband Forward Advocaten, hiervoor genoemd, ook indien het de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In de opdrachtbevestiging staat vermeld welk lid van het 
samenwerkingsverband Forward Advocaten uw opdracht aanvaard heeft. 
 

b. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als ieder der leden van 
het samenwerkingsverband Forward Advocaten de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de 
omstandigheden, redelijke termijn.  
 

c. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Forward Advocaten of een der leden van het 
samenwerkingsverband Forward Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor de opdrachtgever 
verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan.  

Artikel 4. Derden  

a. Forward Advocaten en ieder der afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband is/zijn gerechtigd bij de uitvoering van werkzaamheden derden, die al dan niet direct of 
indirect aan Forward Advocaten zijn verbonden, in te schakelen.  
 

b. Forward Advocaten, noch de leden van het samenwerkingsverband, is/zijn aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van deze derden.  
 

c. Forward Advocaten en de afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband is/zijn bevoegd om, mede namens de opdrachtgever, een aansprakelijkheidsbeperking van de 
ingeschakelde derden te aanvaarden.  

Artikel 5. Aansprakelijkheid  

a. De persoonlijke aansprakelijkheid van bij Forward Advocaten en/of bij een van de leden van het samenwerkingsverband werkzame advocaten en andere medewerkers is 
uitgesloten. Uitsluitend een individueel lid van het samenwerkingsverband kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gehouden.  
 

b. Alle aanspraken jegens een individueel lid van het samenwerkingsverband vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat de opdrachtgever redelijkerwijs met de 
betreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij het individuele lid zijn ingediend.  
 

c. De aansprakelijkheid van het individuele lid van het samenwerkingsverband is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat het individuele lid van het samenwerkingsverband in 
verband met die verzekering draagt.  
 

d. Indien er, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van het individuele lid van het samenwerkingsverband beperkt tot het factuur - 
bedrag dat betrekking heeft op het betreffende onderdeel van de opdracht, met een maximum van € 10.000,--.  
 

e. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden jegens 
Forward Advocaten en de leden van het samenwerkingsverband geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Forward Advocaten en alle leden van het 
samenwerkingsverband voor alle aanspraken van derden.  

Artikel 6. Honorarium en betaling  

a. Naast het overeengekomen uurtarief is de opdrachtgever de BTW verschuldigd. Voorts komen voor rekening van de opdrachtgever de kosten van ingeschakelde derden, 
reiskosten, griffierechten, kosten van experts.  
 

b. Betaling van de facturen van Forward Advocaten en de leden van het samenwerkingsverband, dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven datum en dient 
zonder een beroep op opschorting of verrekening te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, 
waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten.  
 

c. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en 
kunnen jaarlijks worden aangepast.  
 

d. Forward Advocaten en de leden van het samenwerkingsverband is/ zijn gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot zal worden verrekend met de 
laatste declaratie.  

Artikel 7. Persoonsgegevens 

Forward Advocaten verzamelt en verwerkt informatie betreffende haar opdrachtgever en functionarissen, leden, relaties of vertegenwoordigers van opdrachtgever (persoonlijke 
gegevens) in verband met het beheer van de relatie met opdrachtgever en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Forward Advocaten strikt 
vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Forward Advocaten persoonlijke gegevens bekend maakt aan 
haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek 
aan de directie van Forward Advocaten aangeven dat de gegevens van opdrachtgever uit de bestanden van Forward Advocaten dienen te worden verwijderd. Op de 
rechtsverhouding tussen partijen is verder de Privacyverklaring van Forward Advocaten, te vinden op de website van Forward Advocaten, van toepassing. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen  

a. Op de dienstverlening van Forward Advocaten en de leden van het samenwerkingsverband is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

b. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het opdrachtnemende lid van het 
samenwerkingsverband gevestigd is.  

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden  

Forward Advocaten en de leden van het samenwerkingsverband behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze 

voorwaarden wordt gepubliceerd op de website www.forwardadvocaten.nl 


