ALGEMENE VOORWAARDEN - mr. J.N.M. VAN TRIGT - Januari 2014
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Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: de contractspartij van mr. J.N.M. van Trigt
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) - exclusief kantoorkosten en verschotten - die mr. J.N.M. van Trigt
voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
Verschotten: de kosten die mr. Van Trigt in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, te onderscheiden in met
omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste verschotten).
Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van
een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3.
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Opdracht
Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door mr. Van Trigt aan de cliënt en bindt slechts mr. Van Trigt en cliënt.
Kantoorgenoten van mr. Van Trigt zijn geen partij bij deze overeenkomst.
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Declaratie
Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting
verschuldigd.
Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand,
tussentijds aan de cliënt in rekening gebracht.
Mr. Van Trigt is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt
verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
Mr. Van Trigt is gerechtigd het overeengekomen honorarium minstens eenmaal per jaar te wijzigen.
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Betaling
Betaling van declaraties van mr. Van Trigt dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende
wettelijke handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.
Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van mr. Van Trigt gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot
het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake contante betalingen algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk
bewijs van voldoening ondertekend door mr. Van Trigt Trigt leidt tot kwijting van de cliënt.
Indien mr. Van Trigt invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten
laste van die cliënt. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum
van € 500,00.
Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijkgesteld degene die zich jegens mr. Van Trigt verbonden heeft de declaraties
namens de cliënt te voldoen.
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van mr. Van Trigt voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is
steeds beperkt tot het bedrag waarop de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak geeft, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering
plaatsvindt krachtens de bedoelde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal
het gedeclareerde honorarium (inclusief BTW) voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot
een bedrag van € 25.000,00. De verzekeringspolis ligt ter inzage op kantoor.
Bij het inschakelen van derden zal mr. Van Trigt steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. Van Trigt is echter voor
eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

7.

Legitimatieplicht
In het kader van de opdracht dient de cliënt dan wel de gevolmachtigde van de cliënt zich op eerste verzoek van mr. Van Trigt
rechtsgeldig te legitimeren en kopie van zijn paspoort /legitimatiebewijs aan mr. Van Trigt te verstrekken.
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Toepasselijk recht, domiciliekeuze en bevoegdheid.
Op deze overeenkomst en op geschillen betreffende de uitvoering en/of ontbinding daarvan is het Nederlandse recht van
toepassing.
Alle geschillen betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechter te
Amsterdam.
Voor het uitbrengen van stukken, dagvaardingen, betekeningen e.d. kiest de cliënt bij voortduring woonplaats aan het adres dat is
vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel aan het adres dat de cliënt bij aangetekende brief aan mr. J.N.M. van Trigt bekend heeft
genaakt mits dat adres in Nederland is.
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