
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OTIS ADVOCATEN B.V. (Handelsregisternummer: 64510948) – maart 2021 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) opdrachten aan en overeenkomsten met OTIS 

Advocaten B.V. en strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen die voor OTIS Advocaten B.V. (of aan haar gelieerde 

vennootschappen) werkzaam zijn (geweest). Ook door OTIS Advocaten B.V. ingeschakelde derden kunnen zich deze algemene 

voorwaarden beroepen.  
 

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en 

uitgevoerd door OTIS Advocaten B.V., zodat alleen OTIS Advocaten B.V. opdrachtnemer is. In afwijking van voornoemde 

artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn alle voor OTIS Advocaten B.V. (al dan niet in dienstbetrekking) werkzame personen 

derhalve nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk. 
 

3. OTIS Advocaten B.V. is verzekerd in overeenstemming met de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van 

de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van OTIS Advocaten B.V. jegens de opdrachtgever is beperkt tot 

het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van OTIS Advocaten B.V. wordt 

uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen 

uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in 

rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.  
 

4. OTIS Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van derden (zoals, onder meer, buitenlandse advocaten schade-experts, 

belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders en procureurs) zo veel mogelijk tevoren overleg plegen 

met de opdrachtgever. OTIS Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden en is 

gerechtigd om – zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever – mede namens de opdrachtgever een eventuele 

aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden jegens de opdrachtgever te aanvaarden.  
 

5. Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens OTIS Advocaten B.V. vervallen indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig 

zijn gemaakt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met de feiten 

waarop hij/zij zijn/haar aanspraak baseert. 
 

6. De opdrachtgever vrijwaart OTIS Advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden en is gehouden aan OTIS Advocaten B.V. de 

redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden (daaronder ook begrepen de kosten voor juridische 

bijstand).  
 

7. OTIS Advocaten B.V. is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een door 

OTIS Advocaten B.V. vast te stellen voorschot heeft voldaan. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.  
 

8. Het door OTIS Advocaten B.V. gehanteerde uurtarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Verschotten (zoals griffierechten en 

deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, etc.) worden – tenzij anders overeengekomen – separaat van het honorarium bij 

de opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt vermeerderd met de verschuldigde BTW.  
 

9. Werkzaamheden worden in beginsel tweewekelijks aan de opdrachtgever gefactureerd. Declaraties van OTIS Advocaten B.V. 

dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan (verrekening of opschorting is uitgesloten), bij gebreke waarvan de opdrachtgever 

zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan het rentepercentage als bedoeld in 

artikel 6:119a BW, aan OTIS Advocaten B.V.  Indien de opdrachtgever in verzuim is, is OTIS Advocaten B.V. gerechtigd haar 

werkzaamheden op te schorten. 
 

10. OTIS Advocaten B.V. archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van vijf jaar. Na ommekomst van deze periode 

worden de dossiers vernietigd. 
 

11. OTIS Advocaten B.V. is gehouden om de identiteit van haar opdrachtgever vast te stellen en – onder omstandigheden – om 

ongebruikelijke transacties (in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) te melden bij de 

autoriteiten. Voorts nemen wij uw (persoons-) gegevens op in onze administratie. Door OTIS Advocaten B.V. een opdracht te 

geven, wordt u geacht met het voorgaande bekend te zijn en te hebben ingestemd.  
 

12. Op de rechtsverhouding tussen OTIS Advocaten B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast 

de wettelijk bevoegde rechter is de Rechtbank Amsterdam tevens bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van alle 

geschillen voortvloeiende uit een aan OTIS Advocaten B.V. verstrekte opdracht en eventueel daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen.  

  


