Algemene voorwaarden Van den Berge | Roks Advocaten
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Artikel 1: Algemeen
Van den Berge | Roks Advocaten (KvK-nummer 82214484) is een samenwerkingsverband op
basis van een kostenmaatschap tussen Advocatenkantoor Van den Berge (KvK-nummer
63080168) en Advocatenkantoor Roks (KvK-nummer 80958230).
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap en de daarbij
aangesloten advocaten.
Iedere bij de kostenmaatschap aangesloten advocaat oefent voor eigen rekening en risico de
advocatenpraktijk uit onder de naam Van den Berge | Roks Advocaten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door de opdrachtgever
wordt verleend aan de opdrachtnemer, daaronder mede begrepen iedere vervolg-, gewijzigde
of aanvullende opdracht.
Artikel 2: De overeenkomst
De werkzaamheden binnen Van den Berge | Roks Advocaten worden verricht op grond van
een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst komt tot stand tussen enerzijds de cliënt
als opdrachtgever en anderzijds één van de individuele maten van Van den Berge | Roks advocaten als opdrachtnemer. De kostenmaatschap zelf geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt
niet door een overeenkomst van opdracht, zoals hiervoor omschreven, gebonden.
Dat een overeenkomst van opdracht tot stand komt met één van de individuele maten van Van
den Berge | Roks Advocaten geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404
BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407
lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of
meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
De keuze van de door de individuele maten van Van den Berge | Roks Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de
opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere aansprakelijkheid
voor tekortkomingen van door de individuele maten van Van den Berge | Roks Advocaten
ingeschakelde derden is uitgesloten.
Artikel 3: Verplichtingen
De behandelende advocaat betracht de nodige zorgvuldigheid in behandeling van de zaak van
opdrachtgever, doch kan een beoogd resultaat nimmer garanderen.
De behandelende advocaat betracht uiterste vertrouwelijkheid en heeft een
geheimhoudingsplicht jegens derden ten aanzien van alle bij de uitvoering van de opdracht
verkregen informatie en gegevens betreffende opdrachtgever, tenzij een wettelijke of rechterlijke verplichting tot bekendmaking geldt.
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Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever
De behandelende advocaat gaat bij het uitvoeren van de opdracht uit van door de opdrachtgever
of een door de opdrachtgever aangewezen derde (zoals een accountant) verstrekte gegevens en
informatie. De opdrachtgever zal alle voor uitvoering van de opdracht benodigde informatie
aan de behandelende advocaat verstrekken en staat er voor in dat deze informatie juist is. De
behandelende advocaat is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verstrekken
van onjuiste gegevens of informatie van de opdrachtgever.
Artikel 5: Tarieven
Alle door de behandelende advocaat gehanteerde tarieven zijn in Euro’s en zijn
exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
De werkzaamheden worden verricht tegen uurtarief, exclusief btw, tenzij er schriftelijk een andere prijs is afgesproken. De behandelende advocaat is gerechtigd dit uurtarief tussentijds te
wijzigen en zal in dit geval hierover mededeling doen aan de opdrachtgever.
In beginsel wordt maandelijks de aan de zaak bestede tijd gefactureerd, vermenigvuldigd met
het uurtarief en verhoogd met het geldende btw-percentage. Met iedere declaratie wordt een
urenspecificatie meegezonden.
De behandelende advocaat behoudt zich het recht voor om een voorschotnota te zenden alvorens met de werkzaamheden aan te vangen of deze voort te zetten. De behandelende advocaat
heeft het recht door de opdrachtgever betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande
declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot is betaald en/of ongeacht in welke zaak een
declaratie ten laste van de opdrachtgever open staat. Zolang aan enig verzoek tot betaling van
een (aanvullend) voorschot niet is voldaan, is de behandelende advocaat gerechtigd de met de
opdracht gemoeide werkzaamheden en diensten op te schorten.
Kosten van derden die ten behoeve van de zaak van de opdrachtgever dienen te worden ingeschakeld, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Ook zogenaamde verschotten, zoals
griffierecht en kosten in verband met het opvragen van medische informatie, worden aan de
opdrachtgever doorbelast.
Artikel 6: Verzuim
De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens
de behandelende advocaat niet of niet tijdig nakomt.
Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij gehouden is, dan is hij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de behandelende advocaat die daardoor direct of indirect is ontstaan.
Zodra de opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen van de behandelende advocaat op
de opdrachtgever direct en zonder voorbehoud opeisbaar.
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Artikel 7: Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van
een door de advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst niet ten laste van de verzekering is.
Iedere aanspraak jegens een advocaat vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de
feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.
Artikel 8: Diversen
De rechtsverhouding tussen de individuele maten van Van den Berge | Roks Advocaten en
haar opdrachtgevers wordt beheerst door het Nederlands recht. Partijen zullen alvorens enig
geschil voor te leggen aan de rechter, zich inspannen om een geschil in der minne te regelen.
In dit kader is er een kantoorklachtenregeling opgesteld, die op de website van het kantoor te
vinden is en op eerste verzoek aan de opdrachtgever zal worden verstrekt.
Wanneer het niet mogelijk blijkt een geschil in der minne te regelen, dan kan zowel de opdrachtgever als de advocaat zijn/haar klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Indien de Geschillencommissie niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen, zal
het geschil door een van de partijen aan het oordeel van de bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) is van toepassing. Dat betekent
dat eventuele ongebruikelijke transacties zullen worden gemeld aan de daarvoor bevoegde instanties.
Na beëindiging van de zaak wordt het dossier gearchiveerd en gedurende 7 jaren bewaard,
waarna vernietiging kan volgen. De opdrachtgever dient dan ook zelf zorg te dragen voor het
bewaren van belangrijke stukken die hem tijdens de behandeling zijn overhandigd.

