
Algemene voorwaarden SAE Advocatuur 
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere  
vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan de advocaat of juridisch medewerker  
werkzaam bij SAE Advocatuur, advocaat te Amsterdam, Kamer van Koophandel nr 84535210.  
 
Identificatie  
2. De opdrachtgever is verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een 
geldig legitimatiebewijs (artikel 7.1 van de Verordening op de Advocatuur).  
 
Opdracht en uitvoering  
3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW op de opdracht wordt uitgesloten.  
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien sprake 
is van bemiddeling of mediation door mr. S.A.E. van Poppel, dan komen overeenkomsten uitsluitend 
tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan. Aanbod en aanvaarding zonder schriftelijke overeen-
komst wordt uitgesloten. Opdrachtgever stemt er mee in dat deels wordt gecommuniceerd via 
(onbeveiligde) e-mails. Er wordt uitsluitend advies uitgebracht over Nederlands recht.  
 
Inschakeling derden  
4. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever,  
ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Mr S.A.E. van Poppel, advocaat aanvaardt geen  
aansprakelijkheid voor tekortkomingen van welke aard ook van (door haar) ingeschakelde derden.  
 
Honorarium  
5. Van tevoren wordt in overleg met de opdrachtgever een uurtarief of vast honorarium vastgesteld.  
In het geval van betaling van een uurtarief, ontvangt de opdrachtgever in beginsel maandelijks 
achteraf een factuur waarop het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard  van de werk-
zaamheden, omzetbelasting en verschotten. In alle gevallen wordt een voorschot op het honorarium 
en de verschotten verlangd, tenzij vooraf anders overeengekomen. Een betaald voorschot wordt bij 
helfte verrekend met de eerste declaratie en laatste declaratie.  
 
6. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 8 dagen, een en ander 
zoals omschreven in de declaratie. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft,  
is de opdrachtgever in verzuim. SAE Advocatuur is in dat geval bevoegd de uitvoering van de opdracht 
op te schorten dan wel te beëindigen. SAE Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 
als gevolg daarvan ontstaat.  
 
Bewaren gegevens  
7. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van  
Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken verkregen van de cliënt na het einde van de 
opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Het kopie-dossier wordt zeven jaar na afsluiting 
bewaard waarna het dossier zal worden vernietigd, echtscheidingsgegevens worden tien jaar bewaard. 
Persoonsgegevens worden behandeld conform de richtlijnen van de AWG.  
 
8. In het geval de cliënt niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van SAE Advocatuur en 
waarbij de cliënt het dossier wenst te ontvangen, zal (een afschrift van) het dossier ter beschikking 
worden gesteld na betaling van alle openstaande facturen, inclusief de facturen waarvan de 
betalingstermijn nog niet is verstreken.  
 
Geheimhouding  
9. SAE Advocatuur is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van 



Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van 
dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. SAE 
Advocatuur is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of 
vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. In het geval van 
gefinancierde rechtsbijstand behoudt SAE Advocatuur zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een 
daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand, dossierstukken aan de Raad voor  
Rechtsbijstand over te leggen.  
 
(Beperking) aansprakelijkheid  
10. SAE Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die  
voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.  
 
11. De aansprakelijkheid van de advocaat van SAE Advocatuur, advocaat jegens de cliënt en  
jegens derden voor schade die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht  
is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het  
betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de  
desbetreffende polis.  
 
12. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd  
binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de  
feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij SAE Advocatuur.  
 
13. Indien de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid niettemin vast staat, is de  
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat over een  
periode van drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever in  
rekening is gebracht met een maximum van € 6.000,00 (excl. BTW). Bij aansprakelijkheid voor 
schade aan personen of zaken geldt in een zo’n geval een maximum van € 1.000 (excl. BTW).  
 
Derdengelden  
14. SAE Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de  
advocatuur. SAE Advocatuur is daarom vrijgesteld van de verplichting een  
stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Indien niettemin (wellicht per abuis) toch 
derdengelden op een van de bankrekening van SAE Advocatuur worden gestort, dan garandeert SAE 
Advocatuur dat de gelden conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, 
direct naar de rechthebbende worden overgemaakt zonder het recht van verrekening van eventuele 
openstaande facturen.  
 
Klachten- en Geschillenregeling  
15. SAE Advocatuur hanteert een interne klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website.  
 
16. SAE Advocatuur participeert in de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.  
Klachten dienen eerst te worden afgewikkeld conform de interne klachtenregeling. Indien een  
geschil via de interne klachtenregeling niet kan worden opgelost, kan opdrachtgever de klacht 
voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en  
Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging  
of intakeformulier waarin naar de regeling is verwezen.  
 
Toepasselijk recht  
17. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst  
door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.  


