
 

 

Legal8 Advocatuur voorwaarden procesondersteuning  

 

1. De advocaat van Legal8 Advocatuur die voornoemde diensten verricht, zal als 

“procesadvocaat” worden aangeduid, de opdrachtgever als “behandelend advocaat”.  

2. De door Legal8 Advocatuur te verrichten werkzaamheden beperken zich tot het verrichten 

van proceshandelingen, de daarmee verband houdende correspondentie en administratieve 

handelingen, vergelijkbaar met de vroegere procureurswerkzaamheden. 

3. Legal8 Advocatuur aanvaardt jegens opdrachtgever en zijn of haar cliënt/cliënte geen 

aansprakelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Legal8 Advocatuur 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de verrichte werkzaamheden. 

Legal8 Advocatuur is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden directe en/of 

indirecte schade, dan wel gevolgschade, zoals, maar niet uitsluitend, gederfde winst, 

gederfde omzet en gemiste inkomsten etc. De aansprakelijkheid van Legal8 Advocatuur is 

beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering wordt uitgekeerd. 

4. Opdrachtgever staat jegens Legal8 Advocatuur in voor de instemming van zijn of haar 

cliënt/cliënte met de inschakeling van Legal8 Advocatuur als procesadvocaat en voorts voor 

de betaling van de door Legal8 Advocatuur in rekening te brengen honorarium, griffierechten 

en andere verschotten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Indien betaling niet tijdig danwel niet volledig binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt, 

dan zijn alle mogelijke nadelige consequenties hiervan geheel voor rekening van 

opdrachtgever. 

5. Processtukken voor de rolzitting van woensdag dienen uiterlijk op de dinsdag daaraan 

voorafgaand om 12.00 uur in het bezit van Legal8 Advocatuur te zijn. Legal8 Advocatuur zal 

uitsluitend stukken bezorgen resp. afhalen bij de rechtbank in het kader van een door 

opdrachtgever verstrekte opdracht om als procesadvocaat op te treden en de procesadvocaat 

zich als zodanig heeft kunnen inschrijven in het roljournaal. Opdrachtgever dient de zaak niet 

op eigen naam in te schrijven in het roljournaal, omdat Legal8 Advocatuur dan als 

procesadvocaat niet kan communiceren met de betrokken rechtbank. 

6. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie in rekening worden 

gebracht bij opdrachtgever op basis van het geldende procesondersteuningstarief 

vermeerderd met BTW. Jaarlijks per 1 januari worden de tarieven herzien, met inachtneming 

van aanpassingen van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening. Hiernaast zullen aan 

opdrachtgever worden doorbelast de door Legal8 Advocatuur in het kader van de uitvoering 

van uw opdracht te maken kosten, zoals kosten van een ingeschakelde deurwaarder en 

griffierechten. 

7. Afhankelijk van onder meer de omvang van de werkzaamheden, kunnen wij tussentijds onze 

werkzaamheden declareren.  

8. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Legal8 Advocatuur is Nederlands recht van 

toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen 

partijen mocht ontstaan, kennis te nemen. 

 


