Algemene voorwaarden van de maatschap Franken|Zuur|vanKampen|Croes Advocaten
(Januari 2015)
De opdracht
1.

Alle aan de maatschap Franken|Zuur|vanKampen|Croes Advocaten (hierna: “de
maatschap”) verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.

De artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens de
maatschap aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden
en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3.

De cliënt is gerechtigd de opdracht te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

4.

Het staat de maatschap vrij om de opdracht te beëindigen vanwege een geldige reden
en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

5.

Opzegging van de opdracht leidt er niet toe dat reeds verschuldigde honoraria,
daaronder begrepen nog niet gedeclareerde honoraria, niet langer behoeven te
worden voldaan.

6.

De door de maatschap verrichtte werkzaamheden en diensten zijn uitsluitend
bestemd voor de cliënt en voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Ons
advies mag slechts aan derden bekend worden gemaakt na onze voorafgaande
goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit
het gebruik van ons advies door derden.
Honorarium & declaraties

7.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het door cliënt verschuldigde
honorarium worden vastgesteld aan de hand van het aantal door ons aan de zaak
bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Onder door ons aan de
opdracht bestede tijd wordt onder meer begrepen de tijd besteed aan het bijwonen
van vergaderingen, reizen, het bestuderen en opstellen van stukken, onderzoek,
correspondentie, en in- en uitgaande telefoongesprekken.

8.

Verschotten worden separaat in rekening gebracht. De kantoorkosten worden niet
separaat in rekening gebracht en zijn verdisconteerd in de uurtarieven.

9.

Onze declaraties dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij gebreke aan tijdige
betaling zijn wij gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
Inschakeling van derden

10.

De maatschap zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt
die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn, bij de selectie de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de
opdrachtgever. De maatschap sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of
tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden uit. Elke door of namens de
maatschap aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene

voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door ingeschakelde derden
worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Archivering
11.

Afgeronde dossiers worden door ons in beginsel 5 jaar bewaard. Indien cliënt wenst
dat de dossiers die betrekking hebben op de opdracht langer bewaard worden, dient
hij dat aan de maatschap kenbaar te maken.
Beperking van aansprakelijkheid

12.

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de maatschap voor
schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de
uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de
polisvoorwaarden door de maatschap wordt gedragen. Desgevraagd worden over de
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

13.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende
uit aansprakelijkheid beperkt tot het door de maatschap in verband met de
betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €
50.000.
Bescherming van persoonsgegevens

14.

Onder omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht de identiteit van de
cliënt/uiteindelijk belanghebbende bij de cliënt vast te stellen en vast te leggen.

15.

Wij dragen zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde
of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter en taal

16.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die
namens de maatschap bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

17.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal.
De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.

18.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de maatschap is onderworpen aan
Nederlands recht.

19.

Bij geschillen is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. De regeling is op elke
opdracht van toepassing. De regeling kan bij ons secretariaat worden opgevraagd en
is tevens beschikbaar via onze website www.fzkc.nl.

20.

Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde civiele
rechter te Amsterdam.

21.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 34393409 en kunnen ook worden geraadpleegd op
www.fzkc.nl.
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