
ALGEMENE VOORWAARDEN CITIUS ADVOCATEN 
 
CITIUS advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen naar Nederlands recht, 
gevestigd te Amsterdam. Een lijst van personen die via hun respectievelijke 
praktijkvennootschappen deelnemen in de maatschap CITIUS advocaten en die conform 
gebruik ook wel “partners“ worden genoemd, wordt op verzoek toegezonden.  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te 
verrichten door of namens CITIUS advocaten en op alle rechtsverhoudingen van CITIUS 
advocaten met derden en worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten van een opdrachtgever.  
 
Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door CITIUS 
advocaten zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor CITIUS advocaten werkzaam zijn, 
komen een beroep toe op deze algemene voorwaarden. De bedingen in deze algemene 
voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt voor de bestuurders van de hierboven genoemde 
praktijkvennootschappen.  
 
ARTIKEL 1 
CITIUS advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten 
worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CITIUS advocaten, ook indien het de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een 
bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 
7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
ARTIKEL 2 
De opdrachtgever stemt er mee in dat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden 
kunnen worden ingeschakeld door de advocaat, zoals deurwaarders en deskundigen. CITIUS 
advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij. 
CITIUS advocaten heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke 
derde partij mocht hebben bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden. De kosten 
van deze derden vallen niet onder het honorarium, maar worden apart als ‘verschotten’ aan 
de opdrachtgever doorberekend.  
 
ARTIKEL 3 
Behoudens in geval van opzet vrijwaart de opdrachtgever CITIUS advocaten voor en tegen, 
en zal de opdrachtgever CITIUS advocaten schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, 
aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op CITIUS advocaten mocht 
hebben of jegens CITIUS advocaten mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit 
of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door CITIUS 
advocaten voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de 
opdrachtgever aan CITIUS advocaten, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot 
schade, kosten en uitgaven die CITIUS advocaten lijdt of maakt in verband met een 
dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering. 
 
ARTIKEL 4 
Tenzij anders overeengekomen, bestaat het in rekening te brengen honorarium uit het aantal 
voor de opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, 
plus verschotten, plus kantoorkosten, te vermeerderen met de BTW. Declaratie geschiedt 
maandelijks, dan wel op momenten wanneer daartoe  aanleiding bestaat. Declaraties dienen 
binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan bij gebreke waarvan de 
opdrachtgever geacht wordt vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum in verzuim te 
zijn op welk moment CITIUS advocaten het recht heeft wettelijke (handels)rente en 
(buiten)gerechtelijke incassokosten over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen.  
 
ARTIKEL 5  
Iedere aansprakelijkheid van CITIUS advocaten en de advocaten werkzaam onder de naam 
CITIUS advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de 
door CITIUS advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien en 
voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde 



beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde 
aansprakelijkheid beperkt tot het door CITIUS advocaten met betrekking tot de opdracht in 
rekening gebracht en ontvangen honorarium, met een maximum van EUR 20.000,- per 
gebeurtenis waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één 
gebeurtenis. Deze beperking geldt niet in geval van opzet. 
 
ARTIKEL 6 
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan 
ook jegens CITIUS advocaten, in verband met de uitvoering van de door CITIUS advocaten 
verrichtte werkzaamheden, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk onder de aandacht van 
CITIUS advocaten te worden gebracht en vervallen in ieder geval na één jaar na het moment 
waarop de opdrachtgever bekend of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze 
rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere 
bevoegdheden twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door CITIUS advocaten.   
 
ARTIKEL 7 
De uitvoering van de verstrekte opdrachten aan CITIUS advocaten geschiedt uitsluitend ten 
behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de door CITIUS advocaten verrichte 
werkzaamheden of de uitkomst daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever zal de 
resultaten van de werkzaamheden van de advocaten werkzaam onder de naam CITIUS 
advocaten slechts met schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen en slechts 
indien en voor zover deze derden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
aanvaarden. 
 
ARTIKEL 8 
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt 
beheerst door Nederlands recht.  
 
Op alle verstrekte opdrachten aan CITIUS advocaten is de Geschillenregeling Advocatuur 
van toepassing. Geschillen tussen CITIUS advocaten en de opdrachtgever worden beslecht 
conform de Geschillenregeling Advocatuur tenzij in geval van een geschil tussen een 
opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en CITIUS 
advocaten de betreffende opdrachtgever zich binnen een maand na het beroep van CITIUS 
advocaten op de Geschillenregeling Advocatuur wendt tot de wettelijk bevoegde rechter. 
Ingeval een geschil buiten het bereik van de Geschillenregeling Advocatuur valt is de 
bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen 
tussen CITIUS advocaten en de opdrachtgever.  
 
CITIUS advocaten heeft een interne klachtenregeling die van toepassing is op alle verstrekte 
opdrachten aan CITIUS advocaten. 
 
ARTIKEL 9 
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In 
geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst 
van deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de 
algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. 
 
 


