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1. Solitt Law B.V. (hierna: Solitt) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel 

stelt de advocatenpraktijk uit te oefenen. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten 

behoeve van de aandeelhouder(s), bestuurders(s), voormalig aandeelhouder(s) en bestuurders(s), en 

alle personen die, op welke wijze dan ook, voor Solitt werkzaam zijn of zijn geweest. Deze algemene 

voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die rechtspersonen en derden die direct of indirect 

op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Solitt. 

2. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Solitt (hierna: 

de overeenkomst). De artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van 

toepassing. 

3. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de 

cliënt). Solitt betracht de nodige zorg bij de uitvoering van de opdracht, maar staat niet in voor het 

bereiken van het beoogde resultaat. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Solitt en de 

resultaten ervan geen rechten ontlenen. 

4. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand 

van de bestede tijd en het voor de betreffende advocaat geldende uurtarief. Tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen is Solitt bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht het voor de 

advocaat geldende uurtarief te wijzigen. Daarvan wordt melding gedaan aan de cliënt. 

5. Door Solitt te verzenden declaraties worden binnen 30 dagen voldaan, bij gebreke waarvan de 

debiteur in verzuim is. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt 

voldaan, kan Solitt haar werkzaamheden opschorten. Daarvan wordt melding gedaan aan de cliënt. 

Solitt is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de 

werkzaamheden. 

6. Solitt kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit zoveel als mogelijk doen in 

overleg met de cliënt. Zij is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde 

derde(n). Solitt is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van een derde te accepteren in naam 

van de cliënt. 

7. De aansprakelijkheid van Solitt is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door haar 

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan 

eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek van de cliënt wordt 

informatie gegeven over de polisvoorwaarden. 

8. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van 

Solitt beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in 

rekening is gebracht. Een eventuele aansprakelijkheid zal evenwel nooit meer bedragen dan EUR 

50.000. 

9. Alle aanspraken van de cliënt en van derden jegens Solitt vervallen zodra een periode van een jaar is 

verstreken nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen 

zijn, met het bestaan van die aanspraken. 



 

 

 

10. In afwijking van artikel 412 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen 

Solitt tot afgifte van stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop 

van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd. 

11. Solitt staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, 

ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-

mail, is Solitt niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden 

in de communicatie. 

12. De cliënt vrijwaart Solitt voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten 

van verweer tegen dergelijke aanspraken aan haar vergoeden, tenzij een en ander het gevolg is van 

grove nalatigheid of opzet. 

13. Zowel de cliënt als Solitt kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen 

door middel van schriftelijke opzegging. De cliënt is bij opzegging gehouden het honorarium te 

voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden. 

14. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Solitt aanvaarde opdrachten, 

waaronder eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten alsook op de 

rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Solitt is bevoegd deze 

algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal 

de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde 

algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn. 

15. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het 

Arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de cliënt en Solitt kennis 

te nemen. Solitt blijft bevoegd de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder 

vorenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de cliënt en Solitt kennis te nemen. 

16. Indien aan de Algemene Voorwaarden ook in een andere taal dan in het Nederlands bekendheid 

wordt gegeven, hebben de in het Nederlands gestelde Algemene Voorwaarden gelding boven de in 

een andere taal gestelde Algemene Voorwaarden.  

 
 
 


