Algemene voorwaarden van Brabantse Meesters B.V.
Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Brabantse Meesters, de besloten vennootschap handelend
onder de naam Brabantse Meesters statutair gevestigd te
Eindhoven;
b. De (betrokken) Advocaat: de Advocaat die verbonden is aan
Brabantse Meesters B.V.;
c. De Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) die de opdracht
geeft aan de betrokken Advocaat;
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of
anderszins) exclusief verschotten als in sub e bedoeld, die de
betrokken Advocaat voor de uitvoering van de opdracht met Cliënt
is overeengekomen;
e. Verschotten: de onkosten die de betrokken Advocaat in het
belang van de opdracht maakt (onder verschotten wordt in ieder
geval begrepen, de griffierechten verschuldigd voor procedures
aanhangig gemaakt voor Cliënt, deurwaarderskosten, reiskosten,
etc.);
Toepasselijkheid:
2. De bedingen in de algemene voorwaarden zijn gemaakt ten
behoeve van:
I. De directie van Brabantse Meesters B.V.;
II. Aan Brabantse Meesters B.V. verbonden samenwerkende
advocaten;
III. in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de
betrokken Advocaat dan wel door de B.V. aangegane
overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de
desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.
4. De overeenkomst van Opdracht wordt door Cliënt verstrekt aan
Brabantse Meesters B.V. dan wel aan de betrokken Advocaat.
Uitsluitend de Advocaat die de opdracht heeft aanvaard heeft als
opdrachtnemer te gelden. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die
door een Cliënt aan de Advocaat worden verstrekt c.q. die door een
of meer Advocaten worden verricht. De toepasselijkheid van
eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van
opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Opdracht:
5. De overeenkomst (van Opdracht) komt pas tot stand nadat de
Advocaat de opdracht van Cliënt heeft aanvaard. De werking van de
artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
6. De Cliënt geeft de betrokken Advocaat op voorhand toestemming
om gegevens die voor derden van belang kunnen zijn te overleggen.
In het geval de communicatie tussen cliënt en Brabantse Meesters
geschied met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en
andere vormen van dataverkeer is Brabantse Meesters niet
aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van
verzending van virussen en of andere onregelmatigheden in de
elektronische communicatie en voor een niet of beschadigd
ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen
van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij anders wordt
overeengekomen,
Uitvoering van de opdracht:
7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve
van de Cliënt. Anderen dan de Cliënt mogen niet op het resultaat
van de voor de Cliënt verrichtte werkzaamheden of de uitvoering
daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
8. De Advocaat is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht
gebruik te maken van diensten van derden. De Advocaat zal bij de
selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de Cliënt
gebruikelijk of redelijk is, met de Cliënt overleggen.
9. De Advocaat zal bij de uitvoering van de haar verleende
opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de
selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van
een goed opdrachtnemer in acht nemen.
10. De Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en
documenten die de Advocaat naar haar oordeel nodig heeft voor
het uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking worden
gesteld. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan de Advocaat ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De

uit vertraging van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn
voor rekening van de Cliënt. De Advocaat heeft het recht de
uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
Cliënt aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Declaratie:
11. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het
Honorarium, vermeerderd met Verschottenen omzetbelasting
(BTW) verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen in beginsel
maandelijks, gespecificeerd in rekening worden gebracht.
12. De betrokken Advocaat is gerechtigd van de Cliënt de betaling
van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt
verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
13. Het overeengekomen Honorarium kan jaarlijks op de eerste dag
van elke volgend kalenderjaar door de betrokken Advocaat worden
gewijzigd.
Betaling:
14. De (voorschot) declaraties van de betrokken Advocaat dienen
binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze
termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke
handelsrente verschuldigd.
15. Indien de betrokken Advocaat invorderingsmaatregelen treft
tegen de Cliënt die in verzuim is, komen de kosten, van die
invordering – tot een maximum van 15% van het openstaande saldo
– ten laste van de Cliënt.
16. Bij niet betaling van het Honorarium, is de betrokken Advocaat
gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de volledige
betaling van de openstaande facturen (met inbegrip van de
eventueel verschuldigde invorderingskosten) heeft plaatsgevonden,
met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Brabantse Meesters
B.V. en de betrokken Advocaat voor schade die daardoor mocht
ontstaan.
Aansprakelijkheid:
17. De aansprakelijkheid van de betrokken Advocaat, en voor alle
personen die voor Brabantse Meesters B.V. of voor een van de
betrokken Advocaten werkzaam zijn, is in haar totaliteit te allen
tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
18. Bij het inschakelen van derden zal de betrokken Advocaat dan
wel Brabantse Meesters B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen. De betrokken Advocaat is echter voor eventuele
tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.
Overige:
19. Op de dienstverlening van de betrokken Advocaat dan wel
Brabantse Meesters B.V. is zowel de interne klachtenregeling en de
“Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur” van toepassing,
waarvan op verzoek een exemplaar zal worden toegezonden.
20. Op de dienstverlening van de betrokken Advocaat dan wel
Brabantse Meesters B.V. is de ‘PRIVACY VERKLARING BRABANTSE
MEESTERS B.V.’ van toepassing, waarvan op verzoek een exemplaar
zal worden toegezonden. Deze verklaring is tevens gepubliceerd op
de website van Brabantse Meesters (www.brabantsemeesters.nl).
21. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de
Nederlandse tekst bindend.
Toepasselijk recht:
22. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
van de rechtbank te Oost-Brabant.

