
 

 

Algemene voorwaarden 
Algemeen 

1. Stanfestens Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. M.J. Turksema, gevestigd te 

Arnhem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83451986 (andere handelsnamen zijn 

STANFESTENS, Stanfestens Advies en Stanfestens Legal), hierna te noemen: “Stanfestens Advocatuur”. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die worden uitgevoerd en 

alle opdrachten die aan Stanfestens Advocatuur worden verstrekt, waaronder begrepen iedere 

gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen, die uit de 

dienstverlening of deze opdrachten voortvloeien of hiermee verband houden. Deze algemene 

voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Stanfestens Advocatuur bij 

de uitvoering van een opdracht betrokken zijn. 

3. Een overeenkomst van opdracht tussen Stanfestens Advocatuur en een opdrachtgever komt 

uitsluitend tot stand doordat Stanfestens Advocatuur een opdracht van de opdrachtgever tot het 

verrichten van werkzaamheden aanvaardt. 

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stanfestens Advocatuur. Dit geldt ook 

indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon 

wordt uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een 

regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de 

gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.  

5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.  

 

Aansprakelijkheid 

6. Iedere aansprakelijkheid van Stanfestens Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende 

aanspraak wordt uitbetaald op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stanfestens 

Advocatuur, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de 

polisvoorwaarden voortvloeit.  

7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Stanfestens 

Advocatuur, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het in door Stanfestens Advocatuur in rekening 

gebracht honorarium voor de desbetreffende opdracht of dienstverlening, met een maximum van € 

10.000,–. 

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in artikel 6 en 7, gelden tevens ingeval 

Stanfestens Advocatuur ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is 

voortgevloeid. 

 

Inschakeling van derden 

9. Bij de uitvoering van een opdracht is Stanfestens Advocatuur gerechtigd om derden in te schakelen, 

zowel voor als namens de opdrachtgever. Stanfestens Advocatuur zal bij de inschakeling van derden 

de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van die derden zo veel mogelijk van 

tevoren met de opdrachtgever overleggen.  



 

10. Stanfestens Advocatuur is gemachtigd om de voorwaarden alsmede eventuele beperkingen op en 

uitsluitingen van aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens 

de opdrachtgever. Stanfestens Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van 

deze derden.   

 

Toepasselijk recht, geschillen en klachten 

11. Op de rechtsverhouding tussen Stanfestens Advocatuur en de opdrachtgever(s) is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen exclusief worden berecht door de bevoegde rechter 

van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 

12. Op de overeenkomst en de werkzaamheden van Stanfestens Advocatuur en verbonden personen is de 

klachtenregeling van Stanfestens Advocatuur van toepassing, die is te vinden op www.stanfestens.nl 

en op verzoek wordt verstrekt. 


