ALGEMENE VOORWAARDEN LOENDERVEEN ADVOCATUUR B.V.
(versie 2021-02)
1. Algemeen
1.1. Loenderveen Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht.
De vennootschap voert de handelsnaam: Loenderveen Advocatuur.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. cliënt: de contractspartij van de vennootschap
b. vennootschap: Loenderveen Advocatuur B.V.
c. kantoor: de vennootschap en de op basis van een arbeids-, uitzendof volontairsovereenkomst aan de vennootschap verbonden
natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de
aandeelhouders en de bestuurders van laatstgenoemde.
d. honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die de vennootschap voor
uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen,
of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. verschotten: de kosten die de vennootschap in het belang van de
uitvoering van de overeenkomst maakt.
f. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van
de kosten van kantoorfaciliteiten.
1.3. Loenderveen Advocatuur B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te
wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling
ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.
2. Toepasselijkheid
2.1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Loenderveen Advocatuur B.V.,
hetzij aan de op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de vennootschap verbonden natuurlijke personen en
rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van de vennootschap,
worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de
vennootschap.
2.2. Niet alleen Loenderveen Advocatuur B.V. maar ook alle (gewezen)
(rechts)personen, waaronder een stichting beheer derdengelden die bij
de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld
kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten.
3. Overeenkomst van opdracht
3.1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht
door Loenderveen Advocatuur B.V. schriftelijk is aanvaard.
3.2. De cliënt stemt ermee in, dat de vennootschap de overeenkomst onder
haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan het kantoor
verbonden personen of indien dat door de vennootschap wenselijk wordt
geacht door derden.
3.3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt
uitgesloten.
4. Declaratie
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is voor de uitvoering van een
overeenkomst de cliënt een honorarium van € 275,- per uur verschuldigd,
vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.
4.2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen,
te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
4.3. De vennootschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een
voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met
de slot declaratie.
4.4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van
gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de
kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening
van de cliënt komen.
4.5. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke
tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de
daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat
de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,00.

5. Betaling
5.1. Alleen betaling door overmaking op de ten name van de vennootschap
staande bankrekening leidt tot kwijting van de cliënt.
5.2. Betaling van declaraties van de vennootschap dient te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt
van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de
geldende wettelijke rente verschuldigd.
5.3. Indien de vennootschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die
in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een
minimum van 15% van de openstaande declaraties - ten laste van de
cliënt.
6. Aansprakelijkheid
6.1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het totaalbedrag
van het door de vennootschap in rekening gebrachte honorarium over de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de
aansprakelijkheid ziet.
6.2. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap is voorts beperkt tot het
bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het
bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de
geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien en voor zover om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het
bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico.
Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere
informatie worden verschaft.
6.3. Bij het inschakelen door het kantoor van derden (waaronder procureurs,
deurwaarders, accountants, adviseurs of dienstverleners) zal de
vennootschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De
vennootschap is evenwel niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van tekortkomingen van deze derden. De vennootschap gaat ervan uit,
en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt
om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens
de opdrachtgever te aanvaarden.
6.4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor
aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden
of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
6.5. De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap en de aan de vennootschap
verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de
bestuurders van de vennootschap, 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.
6.6. Loenderveen Advocatuur B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het
geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de
opdrachtgever in staat zou zijn, omdat de bankinstelling waar die
stichting één of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen
jegens de stichting kan voldoen. Loenderveen Advocatuur B.V. alsmede
de aan haar verbonden notarissen aanvaarden evenmin
aansprakelijkheid voor het geval dat de kwaliteitsrekening(en) notariaat
een tekort vertonen omdat de bankinstelling waar die rekening(en)
word(t)(en) aangehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
6.7. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet
binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend
was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak
baseert schriftelijk en gemotiveerd bij de vennootschap zijn ingediend.
7. Toepasselijk recht
7.1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Loenderveen
Advocatuur B.V. wordt beheerst door het Nederlands recht.
8. Geschillen
8.1. Op de dienstverlening door Loenderveen Advocatuur B.V. is een
klachtenregeling van toepassing. Deze is gepubliceerd op
www.loenderveen.nl.
8.2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en
Loenderveen Advocatuur B.V. voortvloeien kunnen ter beslechting
uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

