
Algemene voorwaarden Benthem Gratama Advocaten B.V. 

1. Benthem Gratama Advocaten B.V. ('Benthem Gratama') is een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze 

algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, 

daaronder tevens begrepen iedere gewijzigde, bestaande of 

toekomstige opdracht, die aan Benthem Gratama of de daarvoor 

werkzame (rechts)personen wordt gegeven alsmede op alle 

rechtsbetrekkingen die daarmee verband houden. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van 

iedere derde, al dan niet in dienstverband, die bij de uitvoering van 

enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee 

aansprakelijk is of kan zijn. Dit betreft een derdenbeding als bedoeld 

in artikel 6:253-256 BW. 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 

Benthem Gratama, ook indien uitdrukkelijk of stilzwijgend de 

bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal 

worden uitgevoerd. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts 

plaats met uitsluiting van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. 

4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten 

behoeve van opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan 

door Benthem Gratama ten behoeve van opdrachtgever opgestelde 

documenten aan derden te verstrekken, met uitzondering van door 

opdrachtgever ingeschakelde adviseurs. Derden kunnen aan de 

inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan 

geen rechten (voor zichzelf of anderen dan opdrachtgever) 

ontlenen. Indien opdrachtgever de inhoud van de door de Benthem 

Gratama voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar 

maakt, is opdrachtgever jegens Benthem Gratama gehouden die 

derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht 

onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien 

een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze 

gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene 

voorwaarden gebonden. 

5. Bij het inschakelen van hulppersonen en andere derden zal Benthem 

Gratama de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in 

geval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van 

deze derden, zoveel als dit in de relatie tot opdrachtgever 

redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met opdrachtgever 

overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen 

voor rekening van opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van 

Benthem Gratama voor tekortkomingen van deze derden is 

uitgesloten. Benthem Gratama is door opdrachtgever gemachtigd 

eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens 

opdrachtgever te aanvaarden. 

Opdrachtgever vrijwaart Benthem Gratama tegen alle aanspraken 

van derden, de redelijke kosten van de juridische bijstand 

daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of 

voortvloeien uit de door Benthem Gratama voor opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden. 

6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van 

opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt 

toegebracht, waarvoor Benthem Gratama aansprakelijk is, zal die 

aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval onder de door Benthem Gratama afgesloten 

(beroep)aansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd, te 

vermeerderen met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden 

niet ten laste van de verzekeraar is. 

7. Indien om welke reden dan ook de genoemde verzekeringen niet 

tot uitkering over kunnen c.q. zullen gaan is iedere 

aansprakelijkheid van Benthem Gratama beperkt tot tweemaal het 

gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de 

aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 50.000, -. 

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de 

schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 

Benthem Gratama of haar advocaten. 

8. De (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Benthem Gratama 

voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van de Advocaten 

daaraan stelt. Informatie over de verzekering ligt op het kantoor 

van Benthem Gratama ter inzage. 

9. De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt 

ook ten behoeve van niet-ondergeschikten die de opdracht (mede) 

uitvoeren. Deze bepaling dient te worden aangemerkt als een 

derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253-256 BW. 

10. Opdrachtgever is gerechtigd uitsluitend Benthem Gratama aan te 

spreken in verband niet eventuele aansprakelijkheid zoals bedoeld in 

artikel 6. Elke schadevergoeding jegens werknemers, advocaten en 

bestuurders van praktijkvennootschappen van aandeelhouders van 

Benthem Gratama is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden 

aangemerkt als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253-256 

BW. 

11. Alle aanspraken jegens Benthem Gratama vervallen indien deze niet 

binnen één (1) jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend werd of 

redelijkerwijs had kunnen zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig 

zijn gemaakt. 

12. De door Benthem Gratama verrichte werkzaamheden ten behoeve 

van opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de 

bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende 

honorarium, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium is 

gebaseerd op een vast uurtarief, doch deze kan (afhankelijk van de 

ervaring en specialistische kennis van degene die de opdracht feitelijk 

uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die 

met de opdracht gemoeid is en de draagkracht van de opdrachtgever) 

variabel zijn. jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de 

door Benthem Gratama gehanteerde uurtarieven worden gewijzigd en 

een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium wordt verhoogd met 

omzetbelasting alsmede eventuele reiskosten en de kosten van 

derden (verschotten). 

13. De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als betalingstermijn een 

periode van 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen de 

termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is 

opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de 

overige rechten van Benthem Gratama, vanaf de vervaldag, de 

wettelijke rente verschuldigd. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, 

dan is Benthem Gratama gerechtigd alle in redelijkheid door haar 

gemaakte gerechtelijke (ook die uitstijgen boven het liquidatietarief) en 

buitengerechtelijke (incasso) kosten, die zij maakt als gevolg van de niet 

nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen in 

rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 

als minimum 15% van de uitstaande hoofdsom, Indien de 

opdrachtgever een particulier betreft, wordt voor wat betreft de 

buitengerechtelijke kosten aangesloten bij de BIK-staffel of opvolgende 

regelgeving hiervan. 

14. Door Benthem Gratama kan te allen tijde een voorschot worden 

gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. 

15. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde 

voorschotten) door opdrachtgever is Benthem Gratama gerechtigd 

haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale 

betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere 

aansprakelijkheid van Benthem Gratama voor schade die daardoor 

mocht ontstaan. 

16. Persoonsgegevens van opdrachtgever worden verwerkt in het kader 

van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Daarnaast zullen deze 

persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand ten behoeve 

van commerciële doeleinden, waaronder het uitnodigen voor 

seminars of het versturen van nieuwsbrieven. Op verzoek van 

opdrachtgever zullen de persoonsgegevens onmiddellijk uit het 

betreffende bestand worden verwijderd.  

17. De advocaten die de betreffende opdracht uitvoeren, zijn 

ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 

94, 2596 XM, Den Haag, 070-3355353, info@advocatenorde.nl  

18. Op de rechtsverhouding tussen Benthem Gratama en de 

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de 

geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de 

bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis 

te nemen. 

Benthem Gratama Advocaten B.V. (KvK-nr.: 66383730) en Adreyt B.V. (KvK-nr.: 24369678) werkt ieder voor eigen rekening en risico onder de handelsnaam 

Benthem Gratama Advocaten. Zie www.benthemgratama.nl. Alle advocaten zijn werkzaam binnen de besloten vennootschap Benthem Gratama Advocaten 

B.V. met uitzondering van mr. j.M. Hebly die werkzaam is binnen Adreyt B.V.  
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