Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg)opdrachten aan
Van Drunen De Birk advocaten B.V. ("VDDB"). Enige algemene of bijzondere
voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. VDDB is een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te
Amsterdam. VDDB is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer
51709260.
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.
3. 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.
4. Iedere aansprakelijkheid van VDDB is beperkt tot het bedrag waarop de door haar
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de desbetreffende situatie
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico-bedrag dat volgens de
toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden onder de hiervoor
genoemde verzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van VDDB beperkt tot het
bedrag dat VDDB in verband met de betreffende opdracht aan honorarium heeft
ontvangen, tot een maximum van € 10.000.
6. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd VDDB aan te spreken tot het bedrag waarop
het bepaalde in artikel 4 of 5 van deze algemene voorwaarden aanspraak geeft. Elke
vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten en/of (statutair)
bestuurders verbonden aan VDDB, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten
behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling
kunnen doen.
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7. 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. Opdrachtgever vrijwaart VDDB tegen alle
aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan VDDB
gegeven opdracht.
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. Een eventueel recht op
schadevergoeding van opdrachtgever vervalt in ieder geval na verloop van 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de schade (in)direct voortvloeit.
9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van werknemers,
advocaten en (statutair) bestuurders van VDDB.
10. VDDB kan (tussentijds) een voorschot verlangen en uitvoering van de opdracht
opschorten zolang het voorschot niet is voldaan.
11. De door VDDB verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan
opdrachtgever in rekening gebracht. 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.
12. De rechtsverhouding tussen VDDB en opdrachtgever wordt beheerst door
Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.

