
ALGEMENE VOORWAARDEN TIJSSEN & SAES 

ADVOCATEN EN BELASTINGKUNDIGEN BV 
 

1. Tijssen & Saes Advocaten en Belastingkundigen BV (hierna: Tijssen & Saes) is een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel onder nummer 72524685.  

 
2. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door of namens Tijssen & Saes is 

aanvaard. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Tijssen & Saes, hetzij aan indi-

viduele kantoorgenoten gegeven, worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, 
aanvaard door en uitgevoerd door Tijssen & Saes. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 
2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Iedere opdracht aan de aan Tijssen 

& Saes verbonden advocaten, wordt geacht uitsluitend aan Tijssen & Saes te zijn 
verleend en niet aan een aan Tijssen & Saes verbonden persoon. Dat geldt ook in-
dien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht zal wor-

den uitgevoerd door een bepaalde persoon of door bepaalde personen. 
 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tijssen & Saes aan-

vaarde opdrachten, met inbegrip van aanvullende alsook vervolgopdrachten.  
 

4. Iedere aansprakelijkheid van Tijssen & Saes is beperkt tot het bedrag waarop in 

het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) 
aanspraak geeft (geven), welk bedrag dient te worden vermeerderd met het per 
geval uit de betreffende verzekering voortvloeiende eigen risico. Indien de aan-

sprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aan-
sprakelijkheid van Tijssen & Saes beperkt tot een bedrag gelijk aan de hoogte van 
de bedragen die voor de betreffende opdracht gedurende de laatste 6 maanden in 

rekening zijn gebracht. 
 

 Aanspraken tot schadevergoeding verjaren binnen een jaar na de dag waarop de 

cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid daarvoor 
van Tijssen & Saes en in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de schade-
veroorzakende gebeurtenis.   

 
5. Bij het inschakelen van derden, zal Tijssen & Saes steeds de nodige zorgvuldig-

heid in acht nemen. Tijssen & Saes Advocaten is niet aansprakelijk voor schade 

die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Tijssen & Saes Advocaten gaat 
er vanuit, en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt 
om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt 

te aanvaarden. 
 

6. De opdrachtgever vrijwaart Tijssen & Saes tegen alle aanspraken van derden, de 
redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 
samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever 

verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Tijssen & Saes. 
 

7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en gelden on-

verminderd ten behoeve van diegenen die voor Tijssen & Saes werkzaam zijn of 
werkzaam zijn geweest. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve 
van Tijssen & Saes is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om 

niet gemaakt derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW.  
 

8. Niet alleen Tijssen & Saes maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting 

Derdengelden, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn 
ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.  
 



9. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, ver-

meerderd met verschotten, algemene niet gespecificeerde kantoorkosten en om-
zetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in reke-

ning worden gebracht. Tijssen & Saes heeft met de opdrachtgever het uurtarief 
afgesproken, op basis waarvan de werkzaamheden worden verricht.  
 

10. Tijssen & Saes is gerechtigd om de bij de opdracht overeengekomen uurtarieven 
jaarlijks op 1 januari te wijzigen.  
 

11. Tijssen & Saes is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van voorschotten 
te verlangen. 
 

12. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
De opdrachtgever is gehouden de factuur binnen de betalingstermijn van veertien 
dagen te voldoen, bij gebreke waarvan hij zonder nadere ingebrekestelling in ver-

zuim is.  
 

13. Indien voor de cliënt een toevoeging is aangevraagd en deze toevoeging door de 

Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven, onder oplegging van een eigen bijdra-
ge, dan dient deze eigen bijdrage eveneens binnen veertien dagen nadat deze 
door Tijssen & Saes aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, te worden  vol-

daan.  
 

14. Bij gebreke van een tijdige betaling van de declaratie(s), is Tijssen & Saes gerech-

tigd de wettelijke rente in rekening te brengen, evenals de buitengerechtelijke in-
cassokosten. In geval van handelstransacties is de wettelijke handelsrente ver-
schuldigd en worden de buitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de 

hoofdsom met een minimum van € 300,-. 
 

15. Voorts is Tijssen & Saes ingeval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever 

gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten en/of de opdracht op te zeggen, 
onverminderd haar recht om tot gerechtelijke invordering van het openstaande 
bedrag over te gaan. Mogelijke nadelige gevolgen voor opdrachtgever als gevolg 

van het opschorten en/of opzeggen van de werkzaamheden zijn en blijven voor 
rekening van opdrachtgever, die Tijssen en Saes daarvoor vrijwaart en niet aan-
sprakelijk zal houden.  

 
16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Tijssen & Saes is onderworpen 

aan Nederlands Recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. 
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