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1. De maatschap Caland Advocaten (hierna: “Caland”) is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73201820. Op verzoek wordt een lijst 
toegezonden van de praktijkvennootschappen die maat zijn in de maatschap Caland.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht verleend aan Caland, daaronder 
begrepen iedere vervolgopdracht en gewijzigde en aanvullende opdracht, op alle diensten verricht 
door Caland en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee. De 
toepasselijkheid van enige andere (algemene) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

3. Op de rechtsverhouding tussen Caland en de opdrachtgever en op de dienstverlening door Caland is 
Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om van geschillen 
tussen Caland en de opdrachtgever kennis te nemen.

4. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artt. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend 
aanvaard en uitgevoerd door Caland, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat 
een opdracht door een bepaalde maat of persoon wordt uitgevoerd. Tenzij met de opdrachtgever is 
afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Caland vrij om te 
bepalen wie van haar advocaten bij de uitvoering van de opdracht zal worden ingeschakeld.

5. Als een opdracht wordt gegeven door of namens meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers 
gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit 
de opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.

6. De uitvoering van de opdrachten en de dienstverlening door Caland vindt uitsluitend plaats ten 
behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht en de 
dienstverlening door Caland geen rechten of aanspraken ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Caland 
en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze 
verband houden met de uitvoering van de opdracht en de dienstverlening verricht door Caland. Deze 
vrijwaring omvat de werkelijke juridische kosten die Caland zal maken in verband met zulke 
vorderingen door derden.



7. Caland heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van door 
Caland in te schakelen derden zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. 
Caland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Caland 
hierbij om door zulke derden gehanteerde algemene voorwaarden (met daarin) 
aansprakelijkheidsbeperkingen en – uitsluitingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8. Caland en de opdrachtgever kunnen gebruik maken van digitale hulpmiddelen om met elkaar en met 
derden te communiceren en elkaar en derden te voorzien van documentatie en informatie. Partijen 
erkennen de risico’s die hieraan verbonden zijn, daaronder begrepen maar niet beperkt tot 
onderschepping, hacking, vertraging, verminking, virussen, schade aan software en hardware, etc. 
Caland is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gebruik van zulke 
communicatiemiddelen.

9. Iedere aansprakelijkheid van Caland is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder 
de door Caland afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen 
met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst voor rekening van 
Caland komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens die verzekering mocht 
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat Caland in het kader van de 
betreffende opdracht in rekening heeft gebracht, zulks altijd tot een maximumbedrag van EUR 20.000 
(excl. BTW) (zegge: twintigduizend euro). Aansprakelijkheid van Caland voor gevolgschade is geheel 
uitgesloten.

10. Ingevolge art. 6.25 Verordening op de Advocatuur dient de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
dekking te verlenen tot ten minste een bedrag ad EUR 500.000 per aanspraak. Onder de door Caland 
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt dat bedrag EUR 1.000.000 per aanspraak. 
Het staat de opdrachtgever vrij om Caland bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk te verzoeken 
om in zijn dossier de verzekeringsdekking te verhogen boven EUR 1.000.000 ("Hogere Dekking"). 
Caland zal haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dan verzoeken om in dat concrete dossier de 
Hogere Dekking te verlenen. Indien de verzekeraar dat zal doen, zullen alle gemoeide meerkosten van 
de Hogere Dekking (hogere premie, etc.) voor rekening van de opdrachtgever zijn. Indien de 
opdrachtgever wil dat Caland met de behandeling van het dossier een aanvang neemt voordat de 
verzekeraar de Hogere Dekking heeft bevestigd, zal zulks geheel voor rekening en risico van de 
opdrachtgever gebeuren. Dit artikel laat de aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen in deze 
Algemene Voorwaarden onverlet.



11. Uitsluitend Caland kan aansprakelijk worden gehouden. Alle en iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid 
van advocaten en/of personen werkzaam bij/voor Caland en/of de daarin deelnemende 
praktijkvennootschappen is steeds geheel uitgesloten. Om er zeker van te zijn dat er geen 
onduidelijkheid of twijfel kan bestaan over het doel en de strekking van dit artikel wordt dat doel en 
die strekking hierbij nader toegelicht: slechts Caland (en niet de individuele advocaten en/of personen 
werkzaam bij/voor Caland en/of de daarin deelnemende praktijkvennootschappen) kan aansprakelijk 
worden gehouden en/of aansprakelijk zijn voor schade en vorderingen. Elke vordering jegens, alsmede 
de (persoonlijke) aansprakelijkheid van de partijen genoemd in art. 15 A tot en met G hieronder, is 
geheel uitgesloten.

12. Alle vorderingen en schadevergoedingsvorderingen op Caland vervallen 12 maanden nadat de 
opdrachtgever bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en met Caland als 
mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk 
recht en/of overeenkomst. Alle vorderingen op Caland vervallen in ieder geval na het enkele verloop 
van 18 maanden na declaratiedatum van de laatst door Caland in het desbetreffende dossier 
verzonden declaratie.

13. Behoudens andersluidende afspraak, worden de declaraties van Caland per e-mail aan de 
opdrachtgever verzonden. Iedere declaratie van Caland dient zonder recht van inhouding en 
verrekening te worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de 
opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en over het gedeclareerde bedrag de 
wettelijke (handels-) rente als omschreven in artikel 6:119 a BW is verschuldigd.

14. Op grond van de geldende regelgeving (daaronder de Wet ter Voorkoming van Witwassen en 
Financieren van Terrorisme) is Caland verplicht om de opdrachtgever te identificeren en onder 
omstandigheden om ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden (dit laatste zonder de 
opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen). Door het geven van de opdracht bevestigt de 
opdrachtgever dat hij op de hoogte is van deze regelgeving en geeft hij toestemming voor de uitvoering 
van deze regelgeving.
  

15. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt voor en ten behoeve van Caland alsmede 
voor en ten behoeve van (voormalige en huidige):

A. in Caland deelnemende praktijkvennootschappen en hun (direct en indirect) aandeelhouders;
B. individuele bij/voor Caland werkzame advocaten en werknemers;
C. personen anderszins werkzaam voor of via Caland; 
D. derden ingeschakeld door Caland; 



E. personen voor wier handelen of nalaten Caland (op welke grondslag ook) aansprakelijk wordt 
gehouden of aansprakelijk is of kan zijn; 

F. de Stichting Beheer Derdengelden Caland Advocaten en haar bestuurders en daarvoor 
werkzame personen;

G. de erfgenamen en rechtsopvolgers (al dan niet onder algemene titel) van de bovengenoemde 
partijen. 

Ten opzichte van de bovengenoemde partijen geldt dit beding als een jegens hen om niet gemaakt 
onherroepelijk derdenbeding zoals bedoeld in (thans) art. 6:253 lid 4 BW.

16. Partijen komen overeen dat Caland de partij is die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst 
van opdracht verricht, en dat de woonplaats van Caland in Rotterdam, Nederland is.

17. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de 
in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden.


