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De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege LWYRS advocaten arbeidsrecht, een handelsnaam van 
LWYRS B.V., hierna: “LWYRS”, diensten worden verleend.

1. LWYRS stelt zich ten doel het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten (advocatuur) in de ruimste 
zin van het woord.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid van het Burgerlijk Wetboek, 
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens LWYRS ten behoeve van de opdrachtgever. 
Vorenstaande geldt ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht wordt 
uitgevoerd door een specifieke persoon. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten 
ontlenen. Opdrachtgever aanvaardt dat LWYRS bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op 
Opdrachtnemer van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en verklaart de daaruit voor 
Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren

3. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon (rechtspersonen) die aan LWYRS een opdracht verleent 
(verlenen) tot het verrichten van diensten.

4. Opdrachtgever zal aan LWYRS alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte 
uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle informatie die LWYRS van opdrachtgever 
verlangt (een en ander indien en voor zover opdrachtgever in staat is deze informatie te verstrekken).

5. LWYRS is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van (een of 
meer) niet in haar organisatie werkende derden, waaronder, maar niet beperkt tot, buitenlandse 
advocaten. LWYRS is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. LWYRS is 
gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, namens de opdrachtgever een 
eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. De opdrachtgever staat toe dat LWYRS en de door of vanwege LWYRS bij de uitvoering van een opdracht 
betrokken personen, de gegevens betrekking hebbende op de opdrachtgever en de opdracht delen met 
andere aan LWYRS verbonden of door LWYRS betrokken personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor de 
uitvoering van de opdracht en/of relatiebeheer.

7. LWYRS zal maandelijks de verrichte werkzaamheden in rekening brengen, voorzien van een specificatie van 
de verrichte werkzaamheden (honorarium) en gemaakte kosten. De uurtarieven worden jaarlijks op 1 
januari vastgesteld en aangepast volgens de CPI van het CBS. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in 
lopende opdrachten worden aangepast. Alle door LWYRS in rekening gebrachte bedragen aan 
honorarium en (kantoor)kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Reistijd die 
gemaakt wordt voor een zaak, geldt als werktijd en zal als zodanig tegen het geldende uurtarief in rekening 
worden gebracht. Naast het uurtarief staat opdrachtgever in voor betaling van bijkomende kosten zoals 
griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten en kosten van ingeschakelde deskundigen. In 
voorkomend geval is LWYRS gerechtigd een voorschot te verlangen.

8. Indien een opdrachtgever een declaratie niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, zal 
eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Bezwaren tegen de hoogte van 
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bij gebreke van tijdige betaling is LWYRS bevoegd 
haar werkzaamheden op te schorten. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd dan is de 
opdrachtgever in verzuim. LWYRS behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen die rechtens 
mogelijk en toegelaten zijn om tot invordering te komen van haar vorderingen op opdrachtgevers. 

9. De aansprakelijkheid van LWYRS voor de door een opdrachtgever in totaal geleden schade, die een 
gevolg vormt van een gebeurtenis (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) of een reeks 
van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, is beperkt tot: (i) het bedrag dat krachtens de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LWYRS wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico van 
LWYRS onder die verzekering of (ii) indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, 
tot het door LWYRS jegens de opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium 
met een maximum van in totaal € 10.000. Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van LWYRS jegens 
opdrachtgever, zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden 
verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd. LWYRS is niet 
aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van 
LWYRS en zoals neergelegd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden niet nakomt. Aansprakelijkheid 
voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Aanspraken in 
verband met beweerde aansprakelijkheid van LWYRS dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van drie maanden na de gebeurtenis (waaronder tevens dient 
te worden verstaan een nalaten) waaruit de schade direct of indirect voortvloeit, schriftelijk en 
gemotiveerd door opdrachtgever van LWYRS te worden ingediend.
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10. Door aanvaarding van de overeenkomst van opdracht, verleent opdrachtgever toestemming aan LWYRS 
voor automatische verwerking van door LWYRS verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. 
Hieronder valt onder meer het kopiëren en bewaren van (een kopie van) het legitimatiebewijs van 
opdrachtgever. 

11. De opdrachtgever vrijwaart LWYRS tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben 
geleden door of in verband met werkzaamheden die LWYRS ten behoeve van de opdrachtgever heeft 
verricht en vergoedt aan LWYRS de redelijke kosten van verweer (waaronder mede wordt begrepen 
juridische bijstand) tegen dergelijke aanspraken.

12. Niet alleen LWYRS maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen, inclusief haar aandeelhouders, bestuurders 
en/of werknemers die, direct of indirect, op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege LWYRS 
zijn betrokken, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor alle 
hiervoor bedoelde natuurlijke en rechtspersonen (met inbegrip van hun eventuele erfgenamen) indien zij 
aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van LWYRS hebben verlaten.

13. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle 
overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en LWYRS gesloten worden en gelden ook voor 
alle eventuele gewijzigde aanvullende of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van Algemene 
Voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. LWYRS is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze 
bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte worden 
gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

14. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen LWYRS en opdrachtgever door middel 
van e-mail met elkaar communiceren. LWYRS eb opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor 
schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen 
dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.

15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LWYRS wordt beheerst door Nederlands recht.

16. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Ingeval van 
discrepantie in de inhoud of strekking van de Nederlandse en Engelse tekst van de Algemene 
Voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.


