
 
 
Algemene Voorwaarden van de maatschap Tomlow Advocaten 

 
Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan 
de maatschap Tomlow Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of 
aanvullende opdracht, alsmede het -al dan niet vrijblijvend- leveren van stukken, informatie of 
advies in de ruimste zin van het woord. De maatschap Tomlow Advocaten is een maatschap van 
besloten vennootschappen en/of natuurlijke personen.  

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Tomlow Advocaten 
werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Tomlow Advocaten wordt 
ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Tomlow Advocaten aansprakelijk is of 
kan zijn. 

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

Artikel 2: DE OPDRACHT 

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Tomlow Advocaten. Dit geldt ook indien het 
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een 
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 
BW, 7:409 BW en 7A:1680 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.2. Tomlow Advocaten is vrij om te bepalen welke van haar advocaten bij de uitvoering van de 
opdracht worden ingeschakeld. 

Artikel 3:AANSPRAKELIJKHEID 

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Tomlow Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, 
zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Tomlow Advocaten wordt 
uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke 
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Tomlow Advocaten 
komt.  

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering 
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan Tomlow 
Advocaten in het desbetreffende kalenderjaar door opdrachtgever betaalde bedragen wegens 
voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 150.000,00 (inclusief 
BTW). 

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 



 
 
3.4. De opdrachtgever kan op een gebrek en mogelijke aansprakelijkheid van Tomlow 
Advocaten in de verstrekte opdracht, geen beroep meer doen, indien de opdrachtgever niet 
binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek en mogelijke aansprakelijkheid van Tomlow 
Advocaten heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Tomlow Advocaten 
terzake heeft geprotesteerd.  

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Tomlow Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen 
van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Tomlow 
Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de 
kosten van Tomlow Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke 
vorderingen. 

4.2. Betaling van declaraties van Tomlow Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, 
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is 
overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim 
en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke (handels)rente, alsmede 
voor alle door Tomlow Advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens 
omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Tomlow Advocaten en haar Stichting  
Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of 
aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Tomlow Advocaten 
verschuldigd is. 

4.3. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de betaling van de declaraties, ook als is 
overeengekomen dat er wordt gedeclareerd aan een verzekeraar of als er gefinancierde 
rechtsbijstand wordt aangevraagd. Als de verzekeraar of de Raad voor Rechtsbijstand, om welke 
reden dan ook, de declaratie(s) niet betalen, dan dient de opdrachtgever de declaratie(s) alsnog 
te voldoen.  

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN 

5.1. Tomlow Advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen 
en de redelijke kosten die de derde in rekening brengt in rekening te brengen aan de 
opdrachtgever. Tomlow Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, 
behoudens opzet of grove schuld van Tomlow Advocaten. 

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht 
van de opdrachtgever willen beperken, gaat Tomlow Advocaten ervan uit en bevestigt zij zo 
nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid 
inhouden om een aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derde namens de 
opdrachtgever te aanvaarden. 

Artikel 6: TARIEVEN 



 
 
6.1. Tomlow Advocaten brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening waarbij 
in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, te vermeerderen met BTW, gemaakte kosten van 
derden en verschotten. Tomlow advocaten is steeds gerechtigd van opdrachtgever een 
voorschot op het honorarium te verlangen. Dit voorschot wordt verrekend met de eind factuur 
van opdrachtgever. Tomlow Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en 
de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. 

6.2. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex en 
afgerond op eenheden van € 5,=. 

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN 

7.1. Indien gebruik wordt gemaakt van door Tomlow Advocaten via haar website en/of 
anderszins aangeboden modeldocumenten, geschiedt dit onder de navolgende voorwaarden. 
Hoewel Tomlow Advocaten grote zorg besteedt aan het opstellen van deze documenten, kan zij 
niet garanderen dat daarin altijd de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak zijn 
verwerkt. Tomlow Advocaten wijst er voorts op dat er situaties of omstandigheden kunnen zijn 
waarin deze documenten niet voorzien, en waardoor de documenten niet of minder geschikt 
zijn voor de concrete toepassing die de gebruiker voor ogen heeft. De modeldocumenten 
dienen enkel als voorbeeld en het is aan de gebruiker zelf om deze, indien nodig, aan te passen 
aan de concrete situatie. Gebruik van de modeldocumenten geschiedt dan ook geheel onder 
eigen verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de gebruiker zelf. Tomlow Advocaten 
is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van gebruik van de 
modeldocumenten. 

7.2 Persoonsgegevens van cliënten van Tomlow Advocaten, alsmede van de gebruikers van 
modeldocumenten, worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. 
Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen ten behoeve van 
direct marketing doeleinden. Daaronder wordt onder meer verstaan: het uitnodigen voor 
seminars en themabijeenkomsten en het verzenden van nieuwsbrieven. Indien de cliënt en/of 
de gebruiker van modeldocumenten daartegen bezwaar heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt 
waarna Tomlow Advocaten de persoonsgegevens uit dit bestand zal verwijderen. 

7.3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging 
waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de 
opdrachtbevestiging. 

7.4. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen 
iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst 
tussen Tomlow Advocaten en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, 
regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. 

7.5. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van 
kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd. 

Artikel 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 



 
 
8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Tomlow Advocaten  is Nederlands 
recht van toepassing. 

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar Tomlow Advocaten gevestigd is. Niettemin heeft Tomlow Advocaten het 
recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de 
opdrachtgever. 

De maatschap Tomlow Advocaten is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister 
onder nummer 803578751. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van 
Tomlow Advocaten  (www.tomlow-advocaten.nl). 

 

http://www.tomlow-advocaten.nl/

