
Algemene voorwaarden 
 

1. Atrium Services, bestaande uit Atrium mediation en Atrium legal, is de eenmanszaak, 
onder welke naam mr W.J. Kervers handelt bij de uitvoering van opdrachten en wordt 

hierna genoemd: “Atrium”. 
 

2. Atrium voert uitsluitend werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst van 
opdracht. Atrium draagt zorg voor het doen van aangifte en afdracht van 

omzetbelasting, loonheffingen en vrijwaart de opdrachtgever jegens vorderingen van 
derden ter zake van voornoemde afdrachten. 

 

3. Atrium voert de opdracht met de grootst mogelijke zorg uit en houdt daarbij uit de 
aard der zaak naar beste vermogen rekening met de belangen van de opdrachtgever. 

De aansprakelijkheid van Atrium, W.J. Kervers en derden, die in opdracht van Atrium 
handelen, te zamen is beperkt tot de uitkering die plaats heeft onder de verzekering 

van Atrium tegen beroepsaansprakelijkheid. 
 

4. Atrium is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten 
van derden. Bij de keuze van die derden neemt Atrium de nodige zorgvuldigheid in 

acht en treedt Atrium zo nodig in overleg met de opdrachtgever. 

 
5. Atrium bewaart geheimhouding ten aanzien van alle door de opdrachtgever in het 

kader van de opdracht aan Atrium ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. 
 

6. De opdrachtgever vrijwaart Atrium, W.J. Kervers en derden die voor Atrium 
werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen 

met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met 
dergelijke aanspraken te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde 

aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de 

gevrijwaarden. 
 

7. Tenzij anders overeengekomen, zal Atrium het honorarium voor de door hem 
verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren 

vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Door Atrium ten behoeve van 
de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening 

gebracht. 
 

8. De door de opdrachtgever aan Atrium verschuldigde bedragen worden in principe 

maandelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever 
gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de datum 

van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Atrium gerechtigd om over het 
uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand 

daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
9. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing. 


