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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPRING ADVOCATEN  
 
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Spring Advocaten’ verstaan, de volgende onder die naam opererende advocatenpraktijken, namelijk: 

(a) Spring Lawyers B.V. (Kamer van Koophandel dossiernummer 60286210); 
(b) Tjong-A-Hung Advocaat (Kamer van Koophandel dossiernummer 34309986); 
(c) René Snip Advocatuur (Kamer van Koophandel dossiernummer 50272837). 
Dit is inclusief de aan die respectievelijke advocatenpraktijken gelieerde beroepsvennootschappen, de daaraan verbonden advocaten en daarin 
werkzame medewerkers.  
 

2. Elk van de genoemde advocatenpraktijken wordt geheel voor eigen rekening en risico gevoerd en neemt voor zichzelf opdrachten aan.  
De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is zoveel mogelijk uitgesloten. 

 
3. Alleen de advocatenpraktijk die de opdracht schriftelijk of door aanvang van de feitelijke werkzaamheden heeft aanvaard, geldt als opdrachtnemer en 

voert de opdracht uit. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt 
uitgevoerd of wanneer sprake is van waarneming of samenwerking in lopende zaken.  

 
4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht en/of gewijzigde 

of aanvullende opdracht, die aan Spring Advocaten wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. 
Afwijkende afspraken zijn alleen rechtsgeldig wanneer deze expliciet zijn overeengekomen.  

 
5. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het 

gebruik van de website(s) en e-mailaccounts die door Spring Advocaten worden onderhouden.  
 
6. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Partners alsmede degenen die voor of ten behoeve 

van Spring Advocaten al dan niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is 
verleend met het oog op een bepaalde persoon. 

 
7. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige 

opdracht door Spring Advocaten wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.  
 
8. Spring Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliënt-relatie,  

met dien verstande dat de opdrachtgever toestemming verleent: 
(I) om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Spring Advocaten bekende gegevens te gebruiken en ter kennis te 

brengen van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens in verband met de uitvoering van de opdracht. Hierbij moet worden 
gedacht aan onder meer de juridische dienstverlening, bemiddeling of doorverwijzing van cliënten, het voeren van (gerechtelijke) 
procedures, het innen van declaraties, het voldoen aan onze verplichtingen uit wet- en regelgeving, relatiebeheer, marketing en 
communicatie; 

(II) om te communiceren middels alle gebruikelijke communicatiemiddelen (w.o. in het bijzonder e-mail en internet); 
(III) om persoonsgegevens welke in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt, aan derden (zoals deurwaarders, 

gerechten, betrokken adviseurs, etc.) ter beschikking te stellen respectievelijk te openbaren.  
 
9. Spring Advocaten zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde met de opdrachtgever 

overleg voeren (indien gebruikelijk). Spring Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde 
worden bedongen te aanvaarden. Spring Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van 
de opdracht door de derde betreft onverminderd de bevoegdheid zich op de algemene voorwaarden van Spring Advocaten te beroepen.  

 
10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de bestede uren vermenigvuldigd met het 

toepasselijk uurtarief zoals dat door Spring Advocaten van tijd tot tijd is vastgesteld, en/of met opdrachtgever is overeengekomen. Het honorarium 
houdt enkel vergoeding in voor de door Spring Advocaten verrichte werkzaamheden. Alle ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken 
verschotten, zijn voor rekening van en te voldoen door de opdrachtgever en zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ter dekking van 
algemene kantoorkosten (zoals -doch niet uitsluitend - post- en verzendkosten, telefoonkosten, internetkosten en kopieerkosten) wordt, als onderdeel 
van het tarief, een door Spring Advocaten vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW, 
ongeacht of de opdrachtgever een natuurlijk persoon is of handelt in het kader van een beroep of bedrijf. 

 
11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen. Betalingen kunnen 

uitsluitend per bankoverschrijving worden gedaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Spring Advocaten, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd de 
wettelijke (handels-)rente en de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of 
te verrichten werkzaamheden en/of voor gemaakte of te verwachten verschotten. Spring Advocaten mag ontvangen voorschotten tot aan de 
einddeclaratie onder zich houden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Declaraties zijn 
niet vatbaar voor verrekening door opdrachtgever. Klachten over declaraties moeten binnen twee maanden na de declaratiedatum zijn gemeld, op 
straffe van rechtsverlies. 

 
12. Opdrachtgever geeft nu voor alsdan toestemming om verschotten en/of declaratiebedragen te verrekenen met onder Spring Advocaten verblijvende 

voorschotbedragen, dan wel met ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen of gehouden bedragen. Spring Advocaten is gerechtigd het saldo welk 
aan opdrachtgever toekomt na verrekening geheel of gedeeltelijk onder zich te houden als voorschot voor verrichte of nog te verrichten 
werkzaamheden.  

 
13. De opdrachtgever zal van alle stukken welke hij aan Spring Advocaten ter beschikking stelt in het kader van de verstrekte opdracht, te allen tijde een 

kopie ten behoeve van zijn eigen dossier behouden. Na beëindiging van de opdracht zal Spring Advocaten gerechtigd zijn na de daartoe voorgeschreven 
termijnen alle door haar gehouden stukken te (doen) vernietigen. 

 
14. De opdrachtgever kan alleen de advocatenpraktijk die opdrachtnemer is in de zin van deze algemene voorwaarden aansprakelijk stellen of houden.  

De in artikel 1 genoemde advocatenpraktijken zijn over en weer niet aansprakelijk voor elkaars handelingen/gedragingen/prestaties, et cetera.  
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is jegens derden uitgesloten en jegens de opdrachtgever 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering feitelijk wordt uitbetaald en is uitgesloten ingeval er geen dekking mocht bestaan, een en ander behoudens opzet 
of grove schuld.  
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De advocatenpraktijken genoemd in artikel 1 hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van 
Advocaten gestelde eisen. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontstaan en/of ontdekking daarvan bij de 
bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.  
 

15. Op de rechtsverhouding met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen 
uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Spring Advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij het recht het geschil 
aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. Bij vertaling van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse 
tekst leidend. 
 

16. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 juli 2019 en zijn te raadplegen op www.springadvocaten.nl. 
 
Spring Advocaten 

http://www.springadvocaten.nl/

