Algemene voorwaarden Advocaten van DeJurist
Advocaten van DeJurist is een samenwerkingsverband van advocatenkantoor mr.
Y.L.S. Schipper en advocatenkantoor mr. A.H.M. van den Broek, die elk voor eigen
rekening een eigen praktijk uitoefenen. Uitsluitend de behandelend advocaat is
opdrachtnemer van de cliënt, ook als de opdracht mede door de collega -advocaat
wordt uitgevoerd.
Artikel 1. Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden van Advocaten
van DeJurist
Uitsluitend de behandelend advocaat van Advo caten van DeJurist (hierna de
advocaat) geldt tegenover cliënt als opdrachtnemer. De toepasselijkheid van artikel
7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Verstrekte
opdrachten worden door de advocaat uitsluitend uitgevoerd ten be hoeve van
cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in
het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet
uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen
alle aanspraken van derden, de door de advocaat in verband daarmee makende
kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende
met de werkzaamheden van de advocaat ten behoeve van cliënt. Deze algemene
voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene
voorwaarden, van toepassing op iedere opdracht aan de advocaat en zijn ook van
toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Cliënt worden in dat geval
bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van de
advocaat.
Artikel 2. Inschakeling derden
De advocaat is bevoegd bij zijn dienstverlening diensten van derden te betrekken.
de advocaat is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige
daden van derden. de advocaat is door cliënt gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden en cliënt
vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden.
Artikel 3. Honorarium en kosten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honora rium
worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met
periodiek door de advocaat vast te stellen uurtarieven exclusief BTW. De advocaat
zendt cliënt periodiek een declaratie voor honorarium, kantoorkosten en
verschotten. Het honorarium is gebaseerd op het op dat moment geldende
uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De advocaat is gerechtigd
de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. De nieuwe tarieven
zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment gelden. Over het honorarium is een
forfaitair percentage van 5% kantoorkosten verschuldigd. Verschotten, zoals
deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels, en kosten verband houdende met
inschakeling van derden, zoals procesadvocaten in andere arrondissementen, zijn
uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk
doorbelast. De advocaat is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te
verrichten werkzaamheden en te maken kosten, welke voorschotten al naargelang
tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend.

Artikel 4. Betaling
Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als betaling
binnen voormelde termijn uitblijft, is cliënt van rechtswege in verzuim. De
advocaat kan in dat geval aanspraak maken op wettelijke (handels -) rente en op
vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso.
De buitengerechtelijke incassokosten w orden berekend aan de hand van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien een ander dan Cliënt, de
debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft Cliënt voor de
betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 5. Aansprakelijkheid en verval
Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico.
Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen
aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van de advocaat in elk
geval beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met
een maximum van € 5.000,00. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift
gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Onverminderd het bepaalde in artikel
6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip
waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten
zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 24 maanden na de
datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens cliënt
indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door de
advocaat aan Cliënt verleende dienst.
Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Limburg
zittingsplaats Maastricht bevoegd.
Artikel 7. Tot slot
Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische
middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat
daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot vervorming, vertraging,
verdwijning en virussen. De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele schade
die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel de
advocaat als cliënt zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan
worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s. Het is cliënt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat niet toegestaan
door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen
van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, t e verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren. De advocaat zal een dossier na verzending van de
laatste declaratie archiveren en gedurende 7 jaar bewaren. Na afloop van deze
bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve
geen stukken meer bij de advocaat worden opgevraagd. Op deze algemene
voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die
direct of indirect aan de advocaat zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de
dienstverlening door of vanwege de advocaat zijn betrokken.

