Algemene Voorwaarden VDDB
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden te
verrichten door of namens Van Drunen De Birk advocaten B.V. ("VDDB"). VDDB is
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te
Amsterdam en KvK-nummer 51709260. Enige algemene of bijzondere voorwaarden
van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VDDB, ook indien
het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat een opdracht
door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. De uitvoering van de verstrekte
opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen
geen rechten ontlenen aan de opdracht of de ter uitvoering daarvan verrichte
werkzaamheden.
3. Iedere aansprakelijkheid van VDDB is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende
geval uit hoofde van de door VDDB gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico-bedrag dat volgens de
toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van VDDB komt. Deze beperking van
aansprakelijkheid geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een
overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.
4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden onder de hiervoor
genoemde verzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van VDDB, ongeacht de
grondslag daarvan, beperkt tot het bedrag dat VDDB in verband met de betreffende
opdracht aan honorarium heeft ontvangen, tot een gecumuleerd maximum van
€ 10.000.
5. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd VDDB aan te spreken tot het bedrag waarop
het bepaalde in artikel 3 of 4 van deze algemene voorwaarden aanspraak geeft.
Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook van de aan VDDB verbonden
(voormalig) bestuurders en werknemers, is uitdrukkelijk uitgesloten. De
opdrachtgever doet, mede namens de aan hem verbonden derden, zo nodig bij
voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die hij uit welke hoofde ook mocht
verkrijgen jegens voornoemde personen.
6. VDDB is bevoegd bij het uitvoeren van haar opdrachten derden in te schakelen en
door deze derden gebruikte aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te
aanvaarden. Zij zal hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VDDB is
niet aansprakelijk voor enige (schade die ontstaat als gevolg van enige) tekortkoming
of fout van de ingeschakelde derden.
7. VDDB beschikt over een klachtenregeling. Een klacht van opdrachtgever zal in
behandeling worden genomen door een aan VDDB verbonden advocaat, niet zijnde
de behandeld advocaat, dan wel de externe klachtenfunctionaris, die de klacht zal
proberen op te lossen. Voor het geval dit niet mogelijk mocht blijken, is de rechtbank
Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, kan
opdrachtgever geen beroep meer doen op een tekortkoming in een prestatie van
VDDB indien hij niet heeft geprotesteerd binnen 60 dagen nadat hij de tekortkoming
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Alle vorderingsrechten jegens
VDDB vervallen in ieder geval na verloop van 12 maanden na de dag waarop
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan
van een vorderingsrecht, dan wel de schade of de eventuele aansprakelijkheid van
VDDB.
9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VDDB,
vrijwaart opdrachtgever VDDB en de aan haar verbonden personen voor, en zal
opdrachtgever VDDB en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter
zake van, alle vorderingen en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op
VDDB of een aan haar verbonden persoon mocht hebben of instellen en die verband
houdt met door VDDB ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.
10. Onverminderd de bepalingen van artikel 2, artikel 4, artikel 5, artikel 9 en alle overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van
aan VDDB verbonden personen in het leven te roepen, zijn mede bedoeld als om niet
gemaakte, onherroepelijke derdenbedingen ten gunste van de aan VDDB verbonden
personen in de zin van artikel 6:253 lid 4 Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen een beroep
doen op deze algemene voorwaarden, waaronder de daarin opgenomen uitsluiting of
beperking van aansprakelijkheid.
11. De door VDDB verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan
opdrachtgever in rekening gebracht. VDDB kan (tussentijds) een voorschot verlangen
en uitvoering van de opdracht opschorten zolang het voorschot niet is voldaan.
Declaraties van VDDB dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na
de factuurdatum te zijn betaald. Bij het uitblijven van tijdige betaling is opdrachtgever
automatisch in verzuim en de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a jo. artikel
6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien betaling na eerste aanmaning
uitblijft, is opdrachtgever 15% incassokosten over de hoofdsom verschuldigd.
Daarnaast zijn alle kosten die VDDB moet maken om betaling te verkrijgen,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot buitengerechtelijk kosten, kosten van
deskundige bijstand en interne bedrijfskosten door tijdsbeslag, voor rekening van
opdrachtgever. VDDB maakt geen gebruik van een stichting derdengelden en kan
geen derdengelden ontvangen.
12. VDDB is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van haar dienstverlening. VDDB verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met haar privacyverklaring (https://vddb.nl/avg-nl.pdf).
13. VDDB kan deze algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De aangepaste
voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en daaropvolgende opdrachten.
Alle rechtsverhoudingen tussen VDDB en opdrachtgever worden beheerst door
Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.

