
ALGEMENE VOORWAARDEN 
gedeponeerd april 2021 KvK nr 59912847 

Themis Vastgoedpartners B.V. tevens h.o.d.n. Themis Makelaars 

Artikel 1 Algemeen 
De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van de 
vennootschappen, personeel van de vennootschappen en de voor Themis werkzame personen. Alle 
opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, 
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Themis, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. 

Artikel 2 Aansprakelijkheid 
Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of die bedragen, waarop de door Themis afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Echter met een maximum van het ter zake 
gefactureerde honorarium. Indien opdrachtgever wordt aangemerkt als consument, is in afwijking van 
het voorgaande, aansprakelijkheid beperkt tot anderhalf maal het ter zake gefactureerde honorarium. 
Aansprakelijkheid ten aanzien van door derden verstrekte informatie is uitgesloten. Tevens wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard bij aansprakelijkheidstelling na ommekomst van één jaar na afronding van 
de opdracht. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever, zodat 
indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d. niet voor 
vergoeding in aanmerking komt. 

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding 
Elke offerte door Themis gedaan is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van ten hoogste een 
maand. Tussen Opdrachtgever en Themis komt eerst een overeenkomst tot stand indien de aangeboden 
Opdracht door Themis schriftelijk wordt bevestigd of door Themis daadwerkelijk uitvoering wordt 
gegeven aan de opdracht of daar een begin mee wordt gemaakt.  Tenzij Themis voorafgaand schriftelijk 
offerte heeft uitgebracht en deze offerte schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd terwijl Themis 
niet binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk te kennen geeft de offerte niet 
gestand te kunnen doen. 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst 
Ingeval tussen partijen een duurovereenkomst tot stand is gekomen zal deze, zo niet aangegaan voor 
bepaalde tijd, slechts door opzegging kunnen worden beëindigd met inachtneming van een 
opzegtermijn van zes maanden. Een duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt na 
ommekomst van die tijd automatisch verlengd voor een periode van een jaar. Opzegging van een 
Overeenkomst voor bepaalde tijd is slechts mogelijk tegen de laatste voor de duur van de 
Overeenkomst bepaalde dag met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Opzegging 
dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Indien er sprake is van een collectief, zoals 
bijvoorbeeld een vereniging van eigenaars, dient opzegging te blijken uit een besluit van de algemene 
ledenvergadering. 
Ingeval tussen partijen een Overeenkomst is gesloten met betrekking tot een of meerdere specifieke 
opdrachten (geen duurovereenkomst) is de Opdrachtgever bij voortijdige beëindiging van de 
Overeenkomst in ieder geval verplicht  Themis te vergoeden, de honorering naar de stand van de 
werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten gemaakt in verband met de door Themis 
ingeschakelde derden. Bovendien dient de Opdrachtgever alsdan 25% van het resterende deel van de 
honorering en de (gecalculeerde) kosten die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij 
uitvoering van de Overeenkomst, te betalen, onverminderd het recht van Themis om bij toerekenbare 
niet nakoming zijdens de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te eisen. 
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Artikel 5 Volmacht 
De Opdrachtgever verleent Themis tot het einde van de duur van de Overeenkomst volmacht voor het 
(laten) verrichten van in de ogen van Themis gerechtvaardigde maatregelen die nodig zijn in het kader 
van een adequate uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is evenwel bevoegd 
uitdrukkelijk te bedingen dat voor inschakeling van bepaalde derden dan wel voor opdrachten boven 
bepaalde bedragen separaat een volmacht is vereist. Voor het aanhangig maken van een gerechtelijke 
procedure is steeds een aparte schriftelijke opdracht c.q. volmacht nodig. 

Artikel 6 Derden 
Themis zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid 
in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Themis met betrekking tot de keuze van deze derden, 
alsmede voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De Opdrachtgever vrijwaart Themis voor 
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 Themis. Indien de uitvoering van een 
opdracht van cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon, die niet aan Themis 
verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Themis aangegaan samenwerkingsverband, wordt 
ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Themis niet 
aansprakelijk zijn voor de keuze van deze derden, alsmede voor fouten die door deze derden 
onverhoopt mochten worden gemaakt. 

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen 
aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.  

Het is mogelijk dat de personen die in verband met de uitvoering van de opdracht van een cliënt 
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Themis stelt zich op 
het standpunt, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de 
bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënten te 
aanvaarden. 

Niet alleen Themis, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van cliënt zijn 
ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor 
vroegere medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Themis 
hebben verlaten.  

Artikel 7 Betaling  
Door Themis te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na 
factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te 
zijn. Behoudens ommegaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Themis gerechtigd voor, of 
van, de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen, of aan te (doen) wenden, ter betaling van 
hetgeen de opdrachtgever aan Themis verschuldigd is. Na het verstrijken van genoemde termijn kan 
Themis aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per 
maand. Alle kosten verbonden aan de inning van hetgeen cliënt aan Themis verschuldigd is komen 
voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten, waaronder mede is begrepen een redelijke 
vergoeding voor door Themis aan de inning te besteden tijd, worden vastgesteld op 15% van de 
verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €500,00.  

Artikel 8 Indexering 
Alle genoemde bedragen zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast op basis van de wijziging van 
het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (meest 
recente tijdbasis), gepubliceerd door het CBS of een daarmee vergelijkbare instantie. De aanpassing 
geschiedt door het bedrag van de geldende vergoeding te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de 
teller gelijk is aan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de 
kalendermaand waarin de aanpassing plaatsvindt en de noemer gelijk is aan het indexcijfer van de 
kalendermaand die ligt zestien maanden waarin de aanpassing plaatsvindt. Een bedrag wordt niet 
aangepast indien een indexering leidt tot een lager bedrag dan het laatst geldende.  
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Artikel 9 Intellectuele eigendom 
De door Themis opgestelde stukken, plannen, tekeningen en andere voortbrengselen van de geest 
blijven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te allen tijde eigendom van Themis en mogen 
door de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Themis nimmer worden gebruikt of aan 
derden ter hand gesteld. Het auteursrecht inzake het bovengenoemde blijft, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, te allen tijde bij Themis.  

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze 
Op alle Opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd 
aan de bevoegd rechter te ’s-Gravenhage. 

Deze Algemene Voorwaarden prevaleren altijd boven eventueel tevens van toepassing zijnde andere 
Algemene Voorwaarden en zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten 
van cliënten.
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