ALGEMENE VOORWAARDEN – ADVOCATENKANTOOR ELMERS B.V..

1. Advocatenkantoor Elmers B.V. statutair gevestigd te Brielle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24333203, hierna ook ‘Elmers’, is een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatenpraktijk, in de ruimste zin van het woord, uit te oefenen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn naast Elmers tevens gemaakt ten behoeve van al haar huidige en voormalige bestuurders, al haar huidige en voormalige werknemers, alle
huidige en voormalige namens haar ingeschakelde derden, resp. allen waarvoor zij aansprakelijk zou kunnen zijn.
3. Op alle opdrachten van Elmers zijn steeds de laatst gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing.
4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Elmers, dit in afwijking, en met uitdrukkelijke uitsluiting, van het bepaalde in artikel 7:404 BW. Eveneens
wordt te dezen uitdrukkelijk uitgesloten het bepaalde in artikel 7:407 BW, waarin onder meer bepaald wordt dat wanneer opdracht door twee of meer personen is ontvangen, zij
ieder voor het geheel aansprakelijk zijn.
5. De aanvaarde opdracht heeft een inspanningsverplichting van Elmers tot gevolg, geen resultaatverplichting. Elmers zal zich bij de uitvoering van de door haar ontvangen
opdrachten als goed opdrachtnemer gedragen.
6. Opdrachtgever is steeds gehouden de voor de uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Elmers noodzakelijke gegevens en informatie aan te leveren, waarbij
opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze gegevens. Indien opdrachtgever niet voldoet aan één van deze verplichtingen, dan is Elmers gerechtigd haar werkzaamheden op te
schorten of te beëindigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Elmers leidt.
7. Opdrachtgever vrijwaart Elmers tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van alle door Elmers als gevolg daarvan te maken kosten,
voortvloeiend uit werkzaamheden van Elmers, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Elmers.
8. Iedere aansprakelijkheid van Elmers is beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering of algemene bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering in het
betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Desverzocht worden over de dekking van deze verzekering
inlichtingen verstrekt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in het geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval
van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, gegevensbestanden, et cetera.
9. In het geval dat, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat krachtens voormelde verzekering, beperkt Elmers hierbij iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van
€ 50.000,-.
10. Elmers is gerechtigd om bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Zij zal hierbij zoveel mogelijk voorafgaand in
overleg treden met opdrachtgever. Desondanks is Elmers gerechtigd zonder voorafgaand overleg namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te
aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Elmers voor een tekortkoming van een door haar ingeschakelde derde wordt uitgesloten. De kosten verbonden aan het inschakelen van
derden zijn voor rekening van opdrachtgever.
11. Alle aanspraken en bevoegdheden die opdrachtgever jegens Elmers kan inroepen uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend
bij Elmers binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze aanspraken en bevoegdheden.
12. Elmers verricht geen werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht, anders dan het eerste gesprek en het aanmaken van het dossier, voordat zij van opdrachtgever een
betaling wegens voorschot heeft ontvangen. Elmers stelt het bedrag van geval tot geval vast op basis van het in de eerste dertig dagen te verwachten factuurbedrag. Het voorschot
wordt verrekend met de eindfactuur. In het geval van te verwachten mede door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) wordt bedoeld voorschot bepaald
overeenkomstig het redelijkerwijs te verwachten bedrag aan eigen bijdrage, in voorkomende gevallen te vermeerderen met griffierecht en/of andere verschotten. Zodra de
definitieve toevoeging is verleend wordt het alsdan bepaalde bedrag wegens eigen bijdrage gefactureerd.
13. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur voor de werkzaamheden van Elmers. Tenzij anders is overeengekomen is het factuurbedrag samengesteld uit honorarium (op
basis van gewerkte uren en geldend uurtarief), kantoorkosten (die forfaitair 6% van het honorarium bedragen) kosten van derden (met inbegrip van verschotten)en de
omzetbelasting over deze bedragen.
14. Elmers is gerechtigd om het bedrag wegens honorarium, kantoorkosten jaarlijks te wijzigen voor zover deze stijging niet meer dan 10% bedraagt.
15. Indien om welke reden dan ook opdrachtgever geen aanspraak kan maken op mede door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, is Elmers gerechtigd het gebruikelijke
uurtarief van de behandelend advocaat in rekening te brengen, vermeerderd met kantoorkosten ad 6%, kosten van derden en omzetbelasting.
16. Klachten over facturen dienen op straffe van verval schriftelijk en onderbouwd te zijn ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
17. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is deze contractuele rente van 1%
per maand, of gedeelte daarvan, over het factuurbedrag verschuldigd, vermeerderd met een bedrag ad € 25,- wegens administratiekosten.
Indien facturen 60 dagen na factuurdatum niet zijn betaald, is opdrachtgever tevens een bedrag wegens buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van
het factuurbedrag met een minimum van € 150,- (exclusief BTW) te vermeerderen met eventuele verschotten.
18. Indien facturen onbetaald worden gelaten, is Elmers gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Elmers is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde
dan ook wegens het om deze reden opschorten of beëindigen van haar werkzaamheden.
19. Gelden die Elmers ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Elmers.
20. Nadat de opdracht is beëindigd staan alle van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. Na verloop van 7 jaren zal het dossier worden vernietigd.
21. Opdrachtgever wordt geacht domicilie te hebben gekozen op het adres dat hij als laatste heeft opgegeven aan het kantoor.
22. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die kunnen voortvloeien
uit deze overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam.
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