
Algemene Voorwaarden Groenland Counsel 

 

Algemene voorwaarden (versie november 2015), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30241602. 

1. Groenland Counsel is de handelsnaam van Groenland Advocatuur B.V., een beroepsvennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid onderworpen aan het toezicht van de Nederlandse Orde van 

Advocaten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241602. De heer mr. 

M.H.P. Groenland is via een persoonlijke houdstermaatschappij enig aandeelhouder en oefent 

namens Groenland Counsel de rechtspraktijk uit ten behoeve van opdrachtgevers.  

2. Alle aan Groenland Counsel verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden 

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze 

algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de eigenaren en alle personen die op 

welke wijze dan ook voor Groenland Counsel werkzaam zijn of zijn geweest. De artikelen 7:404 en 

7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Groenland Counsel aanvaarde 

opdrachten. Aanvaarding door Groenland Counsel van een aanbod van een opdrachtgever waarbij 

wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde eigen algemene (inkoop)voorwaarden 

omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever. 

3. Groenland Counsel behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval 

(gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere advocaten, fiscalisten, juristen of dienstverleners. Deze 

personen zullen zorgvuldig door Groenland Counsel worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg 

met de opdrachtgever. Groenland Counsel is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of 

tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Groenland Counsel is door de opdrachtgever 

gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens de 

opdrachtgever. Eventuele onder-opdrachtnemers kunnen, naast Groenland Counsel, een beroep 

doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor Groenland Counsel gelden 

tevens voor hen gelden. 

4. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Groenland Counsel voor schade, 

voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele 

tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd 

door de door Groenland Counsel afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd 

met het eigen risico van Groenland Counsel op grond van de toepasselijke polisvoorwaarden. Indien 

en voor zover de verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag is de hiervoor bedoelde 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de betreffende kwestie in 

rekening is gebracht met een maximum van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro). 

5. De uitvoering van aan Groenland Counsel verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve 

van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Groenland Counsel voor 

aanspraken van derden die op enigerlei wijze uit de uitvoering van de opdracht zouden voortvloeien. 

Alle aanspraken van de opdrachtgever en van derden jegens Groenland Counsel vervallen zodra 

een periode van 12 maanden is verstreken nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend 

werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken. 

6. De werkzaamheden van Groenland Counsel worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 

maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij 

gebreke van tijdige betaling is Groenland Counsel gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening 

te brengen en/of de werkzaamheden aan de opdrachtgever op te schorten. 

7. Groenland Counsel is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zijn 

de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing op nieuwe en bestaande opdrachten. 

8. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Groenland Counsel 

zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze 

rechtsverhoudingen zullen in eerste aanleg worden beslecht door Rechtbank Utrecht. 


