ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
i-ee. is ingeschreven onder nummer 34366044 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en zal
verder worden genoemd ‘opdrachtnemer’. Alle opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend aanvaard
en uitgevoerd onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en met uitsluiting van
het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ook
gemaakt ten behoeve van en van toepassing op al degenen die, al dan niet in loondienst, voor opdrachtnemer
werkzaam zijn. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 2
Werkzaamheden waarvoor de bijstand van een procesadvocaat, rolwaarnemer, een deurwaarder of een in het
buitenland gevestigde advocaat nodig is worden geacht begrepen te zijn onder de verleende opdracht, ter zake
waarvan in het geheel geen aanvullende opdracht of overleg vereist is. Opdrachtnemer zal voor gerechtelijke
procedures steeds een procesadvocaat of rolwaarnemer inschakelen.
In andere gevallen waarin bijstand van derden wordt ingeroepen zal zoveel mogelijk tevoren met de
opdrachtgever worden overlegd. Iedere aansprakelijkheid voor de tekortkomingen van niet tot het kantoor van
opdrachtnemer behorende derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele
algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de
opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd
met het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft,
is de aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot het bedrag dat van de opdrachtgever ontvangen
is voor de op dat geval betrekking hebbende werkzaamheden met een maximum van € 7.500,=. De
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij AIG Europe Limited via Meeùs Assuradeuren.
Artikel 4
Tenzij anders overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. Een declaratie is opgebouwd uit het
verschuldigde honorarium (het aantal aan de opdracht besteedde uren vermenigvuldigd met het van
toepassing zijnde uurtarief) te vermeerderen met 5% kantoorkosten (ter dekking van algemene kantoorkosten
voor o.a. telefoon, fax, kopiëren en porto) en de omzetbelasting daarover. Verschotten, belast (zoals
deurwaarderskosten), danwel onbelast (zoals griffiegeld), worden gedeclareerd zodra deze kosten zich
voordoen.
Artikel 5
Bij aanvang van de opdracht en indien nodig tijdens de uitvoering van de opdracht, kan steeds een voorschot
worden gevraagd. Deze voorschotten zullen worden verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de
opdracht.
Artikel 6
Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie vermelde termijn. Na afloop van die
termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij voordien
schriftelijk bezwaar is gemaakt. Bij niettijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden,
onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien de betaling niet binnen de
termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is
opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
Artikel 7
Op deze overeenkomst is de kantoorklachtenregeling iee. van toepassing. Klachten die na behandeling niet
zijn opgelost worden ter verkrijging van een bindende uitspraak voorgelegd aan de Geschillencommissie
Advocatuur te Den Haag.
Artikel 8
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter te Amsterdam.

