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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Marble 
Marble Labour Law B.V. (“Marble”) is een boutique advocatenkantoor in Amsterdam, 
gespecialiseerd in arbeidsrecht. Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op iedere 
door Marble aanvaarde opdracht inclusief vervolgopdrachten en/of nieuwe opdrachten. 
 
De opdracht | identificatie  
Opdrachten worden door Marble aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van 
opdracht. Marble kan alleen vertegenwoordigd worden door de aan haar verbonden advocaten. 
Marble is verplicht haar klanten/opdrachtgevers te identificeren en ongebruikelijke transacties te 
melden (ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).  
 
Honorarium | betalingstermijn | voorschot | onkosten 
Tenzij andere afspraken zijn gemaakt, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal door 
Marble gewerkte uren x het uurtarief. Marble kan uurtarieven in de loop der tijd eenzijdig wijzigen. 
Marble kan ook een voorschot van de opdrachtgever vragen vóór de opdracht wordt uitgevoerd. 
Marble factureert het honorarium voor haar werkzaamheden, te vermeerderen met btw (en 
eventuele voor de opdrachtgever betaalde onkosten) maandelijks achteraf en steeds met een 
specificatie. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Wordt niet 
tijdig betaald, dan volgt eerst een herinnering en daarna een aanmaning. Marble behoudt zich de 
vrijheid voor alle maatregelen te nemen die nodig zijn tot incasso van vorderingen.  
 
Derden 
Marble kan bij uitvoering van opdrachten gebruik maken van diensten van derden (vertalers, 
advocaten, fiscalisten en andere specialisten). Selectie van in te schakelen (eventueel in het 
buitenland gevestigde) derden gebeurt zorgvuldig en uitsluitend na overleg met de opdrachtgever. 
Marble is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Marble mag (mede) namens 
(maar zonder overleg met) de opdrachtgever door derden te bedingen aansprakelijkheids-
beperkingen aanvaarden. 
Marble voert een verstrekte opdracht uitsluitend voor de opdrachtgever uit. Derden kunnen aan 
de inhoud van de door Marble verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.  
 
Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid van Marble is beperkt tot het bedrag dat onder haar beroepsaansprakelijkheids-
verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Als om welke reden dan ook 
de verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is aansprakelijkheid van Marble beperkt tot 
het in totaal voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, tot maximaal  
EUR 25.000. Een aanspraak vervalt als Marble niet schriftelijk is geïnformeerd binnen een jaar na 
ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid. 
 
Algemene voorwaarden | toepasselijk recht | geschillen | taal 
Op deze AV en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marble is Nederlands recht van 
toepassing. Ingeval van geschillen is in eerste instantie de rechter in Amsterdam bevoegd. Heeft 
een opdrachtgever een klacht? Dan geldt de kantoorklachtenregeling (op verzoek beschikbaar; 
gebaseerd op Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur) en het Reglement Geschillencommissie 
Advocatuur. Bij klachten zal Marble altijd proberen eerst in constructief overleg met de 
opdrachtgever een oplossing te zoeken. Leidt dat niet tot een oplossing, dan kan een geschil 
voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.  
 
Deze AV zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Bij discussie over de uitleg is de 
Nederlandse tekst bindend. Deze AV zijn ook te vinden op de website: www.mllb.nl  
 


