
 

 
 
 

Algemene Voorwaarden Tan Advocatuur 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Tan 
Advocatuur B.V. (“Tan Advocatuur”). 

 
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Tan Advocatuur te zijn gegeven, 

en niet aan een aan Tan Advocatuur verbonden persoon. Dat geldt ook als het 
de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een 
bepaalde aan Tan Advocatuur verbonden persoon. De werking van artikel 
7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan Tan Advocatuur 
verbonden personen worden mede begrepen huidige of voormalige 
aandeelhouders of werknemers van Tan Advocatuur. 

 
3. Iedere aansprakelijkheid van Tan Advocatuur, de met haar verbonden 

personen en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op 
wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten is beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor Tan 
Advocatuur gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en). Op 
de datum van deze algemene voorwaarden is het verzekerde bedrag onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering EUR 5 miljoen per aanspraak. 

 
4. Een aanspraak tegen een in het vorige artikel genoemde persoon vervalt in 

ieder geval, indien Tan Advocatuur niet binnen één jaar na de dag van de 
ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan 
geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

 
5. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekeringen geen 

aanspraak geven op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Tan 
Advocatuur beperkt tot het in het kader van de opdracht door de cliënt betaalde 
honorarium, met een maximum van EUR 25.000. 

 
6. De cliënt vrijwaart Tan Advocatuur van enige vordering van een derde die volgt 

uit of verband houdt met de opdracht of de werkzaamheden, behalve wanneer 
een dergelijke vordering het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Tan Advocatuur. Deze vrijwaring omvat tevens eventuele kosten van juridische 
bijstand of verdediging. 

 
7. Indien Tan Advocatuur bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar 

verbonden persoon inschakelt, dan is Tan Advocatuur tegenover de cliënt niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. 
Indien een dergelijke door Tan Advocatuur ingeschakelde persoon zijn 



 

 
 
 

aansprakelijkheid wil beperken, heeft Tan Advocatuur de bevoegdheid om die 
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden. 

 
8. Tenzij anders overeengekomen, zal honorarium in rekening worden gebracht 

op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door Tan 
Advocatuur vast te stellen uurtarieven. Door Tan Advocatuur ten behoeve van 
de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle 
bedragen zijn exclusief BTW en enige belasting, toeslag of vergelijkbare 
verhoging die de cliënt, betaler of Tan Advocatuur op basis van de 
toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Tan Advocatuur verplicht is 
in rekening te brengen. Tan Advocatuur brengt in beginsel maandelijks 
werkzaamheden in rekening. De fatale termijn voor betaling is 14 dagen vanaf 
de datum van de declaratie. 

 
9. Niet alleen Tan Advocatuur maar ook iedere aan Tan Advocatuur verbonden of 

vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene 
voorwaarden een beroep doen. 

 
10. Tan Advocatuur en Stichting Beheer Derdengelden Tan Advocatuur kunnen in 

het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden 
onder zich houden. Tan Advocatuur en Stichting Beheer Derdengelden Tan 
Advocatuur zullen deze gelden storten bij een bank die door Tan Advocatuur 
wordt gekozen. Tan Advocatuur en Stichting Beheer Derdengelden Tan 
Advocatuur zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet 
nakomt. 

 
11. Tan Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit 
van cliënten onder omstandigheden vast te stellen en ongebruikelijke 
transacties bij de autoriteiten te melden. Cliënten stemmen hiermee in. 

 
12. Op de rechtsverhouding tussen Tan Advocatuur en haar cliënten is Nederlands 

recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd in eerste 
instantie kennis te nemen van een geschil tussen Tan Advocatuur en een 
cliënt. 

 
Op werkzaamheden verricht door advocaten van Tan Advocatuur is de klachtenregeling 
van Tan Advocatuur van toepassing; zie daarvoor www.tanadvocatuur.com. 

 
Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De 
Nederlandse versie is leidend. 

 
Tan Advocatuur B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister 
onder nr. 67512925. 
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General Conditions Tan Advocatuur 
 

1. These general conditions apply to all services that Tan Advocatuur B.V. (“Tan 
Advocatuur”) has been requested to provide (opdrachten). 

 
2. Requests for services are deemed to have been directed to Tan Advocatuur  

only and not to any individual person associated with Tan Advocatuur. This 
includes any request for services to be performed by a specific person 
associated with Tan Advocatuur. The application of sections 7:404 and 7:407(2) 
Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is excluded. “Person associated with Tan 
Advocatuur” includes, among others, current and former shareholders and 
employees of Tan Advocatuur. 

 
3. All liability of Tan Advocatuur, persons associated with Tan Advocatuur and all 

persons involved in or carrying out instructions from the client and/or who are or 
may be liable in any way in connection therewith is limited to the amount paid 
out, if any, under the applicable liability insurance policy in a matter concerned, 
plus the applicable deductible (eigen risico). At the date of these general 
conditions, the insured amount under the professional liability insurance policy 
is EUR 5 million per claim. 

 
4. In any event, a claim against a person referred to in the previous article will 

lapse, unless Tan Advocatuur receives written notice thereof not later than one 
year after the day on which the client becomes aware of an event or 
circumstance that gives or may give rise to that claim. 

 
5. If, for whatever reason, the abovementioned insurance policies do not provide 

cover, the liability of Tan Advocatuur is limited to the fees paid by the client with 
respect to the matter in question, with a maximum of EUR 25,000. 

 
6. The client shall indemnify Tan Advocatuur against any claim by a third party, 

which is in any way related to the instruction from the client or the services 
provided to the client, unless such claim results from intent (opzet) or gross 
negligence (bewuste roekeloosheid) of Tan Advocatuur. This indemnification 
includes any costs of legal assistance. 

 
7. If Tan Advocatuur involves a person not associated with Tan Advocatuur in 

connection with its services for a client, Tan Advocatuur will not be liable to the 
client for any error or omission (fout) made by that person. By requesting Tan 
Advocatuur to provide services, the client gives Tan Advocatuur authority to 
accept a limitation of liability stipulated by that person on behalf of the client. 



 

 
 
 

8. Unless otherwise agreed, fees will be charged on the basis of the number of 
hours worked multiplied by hourly rates to be determined by Tan Advocatuur. 
Expenses incurred by Tan Advocatuur on behalf of the client will be charged 
separately. All amounts are exclusive of VAT or any other tax, charge or similar 
addition that the client, the payor or Tan Advocatuur may be required to pay 
pursuant to applicable regulation. Tan Advocatuur will, in principle, invoice on a 
monthly basis. Payment shall be finally due (fatale termijn) 14 days after the 
date of the invoice. 

 
9. These general conditions may be relied on by Tan Advocatuur and by any 

persons associated or formerly associated with Tan Advocatuur and their legal 
successors. 

 
10. In providing services for clients, Tan Advocatuur and Stichting Beheer 

Derdengelden Tan Advocatuur may receive funds from clients or third parties. 
Tan Advocatuur and Stichting Beheer Derdengelden Tan Advocatuur will 
deposit these funds with a bank chosen by Tan Advocatuur. Tan Advocatuur 
and Stichting Beheer Derdengelden Tan Advocatuur will not be liable if the 
bank chosen fails to fulfil its obligations. 

 
11. Under applicable legislation - including the Dutch Act on the Prevention of 

Money Laundering and Terrorist Financing (Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme) - Tan Advocatuur is obliged to verify the identity 
of its clients and report unusual transactions to the authorities in certain 
circumstances. Clients consent thereto. 

 
12. Dutch law governs the legal relationship between Tan Advocatuur and its 

clients. Any disputes between Tan Advocatuur and a client will be exclusively 
resolved in the first instance by the District Court of Amsterdam, the 
Netherlands. 

 
Tan Advocatuur’s complaints procedure applies to all services provided by Tan 
Advocatuur’s attorneys (advocaten). See www.tanadvocatuur.com. 

 
These general conditions are available in Dutch and English. In the event of conflict, the 
Dutch version prevails. 

 
Tan Advocatuur B.V. has its statutory seat in Amsterdam, and is registered at the 
Chamber of Commerce under no. 67512925. 
 
 

Version 1 September 2020 


