Artikel I

Koole & Van der Want Advocaten
Koole & Van der Want Advocaten (K & W advocaten) betekent zowel de maatschap, de maatschaplieden respectievelijk de daarin deelnemende
beroepsvennootschappen alsmede de in dienst van de maatschap zijnde advocaten, procureurs en andere medewerkers.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van K & W advocaten.

Artikel II

Inspanningsverbintenis
Voor alle diensten van K & W advocaten geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat K & W advocaten voor deze diensten geen resultaat
kan garanderen.

Artikel III

Opdracht
I
Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de maatschap Koole & Van der Want advocaten. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de maatschap vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert c.q. waarneemt met uitsluiting van 7:404 en
7:407 lid 2 BW.
II

De opdrachtgever vrijwaart K & W advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei
wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel IV

Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie,
die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de
opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van K & W advocaten gesteld is, dan wel betaling van openstaande
declaraties, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van K & W advocaten leiden dan wel tot beëindiging van de opdracht.

Artikel V

Inschakeling derden
K & W Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen.

Artikel VI

Honorarium en verschotten
I
De kosten van de uitvoering van de opdracht door K & W advocaten omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.

Artikel VII

II

K & W advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldend uurtarief, vermeerderd met een
percentage van 6% ter dekking van alle algemene kantoorkosten en kosten die voortvloeien uit de verordening op de administratie en de financiële
integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten., alsmede B.T.W. en met eventuele overige kosten. Kosten die K & W advocaten namens
opdrachtgevers aan derden voldoet, worden apart op de declaratie vermeld.

III

De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door K & W advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn
betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

III

K & W advocaten is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een
voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten c.q. verschotten. De hoogte ervan zal door K & W advocaten in redelijkheid
worden vastgesteld. Koole & Van der Want Advocaten zal zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de
opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

IV

K & W is gerechtigd periodiek te declareren dan wel nadat relevante werkzaamheden zijn verricht.

Betaling
I

II

Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de
wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een
minimum van € 23,00.

Artikel VIII

Derdengelden
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden DKW advocaten te Zierikzee.
K & W advocaten bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald.

Artikel IX

Aansprakelijkheid
I
K & W advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de
Nederlandse Orde van Advocaten.
De aansprakelijkheid van K & W advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert
vermeerderd met het eigen risico. Over de omvang van de dekking en de polis wordt desgevraagd schriftelijk informatie verstrekt.
Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder
geval beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
II

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden door opdrachtnemer
verricht.

Artikel X

Toepasselijk recht/bevoegd rechter
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en K & W advocaten en op alle werkzaamheden van K & W advocaten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen op verzoek van K & W
of de opdrachtgever worden beslecht overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie postbus
90600, 2509 LP Den Haag. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van
een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaand bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort, in dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De
particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor de beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat K & W advocaten zich
schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Dit laat onverlet de bevoegdheid van K & W advocaten of opdrachtgever om de gewone rechter te adiëren
In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is- is de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel XI

Publiciteit
K & W advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij
zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die
vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in
het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is K & W hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

Artikel XII

Archivering
Het met een opdracht gevormd dossier zal gedurende minimaal 5 jaar worden bewaard.

