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Algemene voorwaarden 
Maatschap Rijssenbeek Advocaten

     Versie 1 juni 2017

Artikel 1 De maatschap
1.  De Maatschap Rijssenbeek Advocaten (hierna: “Rijssenbeek Advocaten”) is een maatschap opgericht naar burgerlijk

 recht, bestaande uit rechtspersonen en natuurlijke personen.

Artikel 2 Toepasselijkheid/Toepassingsbereik
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die aan Rijssenbeek

 Advocaten worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2.  Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect

 op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de dienstverlening door Rijssenbeek Advocaten.

Artikel 3 Overeenkomst van opdracht
1.  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard door Rijssenbeek Advocaten. Dit geldt

 ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon die werkzaam

 is bij Rijssenbeek Advocaten wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.  Rijssenbeek Advocaten kan bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht slechts worden vertegenwoordigd door de

 aan het kantoor van Rijssenbeek Advocaten verbonden medewerkers.

3.  De opdracht wordt eerst aanvaard indien is voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de identificatieplicht zoals

 vastgelegd in de Wwft.

Artikel 4 Honorarium, verschotten en kantoorkosten
1.  Het honorarium betreft de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die opdrachtgever verschuldigd is 

 voor werkzaamheden voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening aan Rijssenbeek Advocaten. 

 De uurtarieven zullen jaarlijks, ingaande per 1 januari, worden aangepast aan de marktontwikkeling. Het honorarium is

 exclusief verschotten en kantoorkosten.

2.  Verschotten zijn de gemaakte kosten die Rijssenbeek Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt 

 (waaronder doch niet uitsluitend griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels).

3.  Kantoorkosten zijn ter dekking van de aan de kantoorfaciliteiten verbonden kosten en worden forfaitair berekend op 7%

 van het honorarium.

Artikel 5 Betaling
1. In beginsel ontvangt de opdrachtgever periodiek een declaratie met specificatie voor de verrichte werkzaamheden en  

 de gemaakte kosten. Omvangrijke verschotten worden direct, eventueel bij wijze van voorschot, aan opdrachtgever

 doorberekend. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

2.  Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de

 betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

3.  Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd.



 

2/2

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1.  Iedere aansprakelijkheid van Rijssenbeek Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit   

 hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens  

 de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Rijssenbeek Advocaten komende eigen risico.

2.  Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, is iedere

 aansprakelijkheid van Rijssenbeek Advocaten beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de

 betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in

 rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 50.000,- (zegge: vijftigduizendeuro). Eventuele gevolgschade is

 uitgesloten.

3.  De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste

 roekeloosheid van een (van de) advocaten/juristen.

4.  De onder lid 2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht

 geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

5.  Rijssenbeek Advocaten zal indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de

 vereiste zorgvuldigheid betrachten. Iedere eigen aansprakelijkheid van Rijssenbeek Advocaten voor onverhoopte

 tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6.  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen achttien

 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend

 konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter als bedoeld in artikel 9, aanhangig is gemaakt.

Artikel 7 Bewaring van stukken
1.  Na sluiting van het dossier ontvangt opdrachtgever de originele gerechtelijke stukken.

2.  Het dossier, met uitzondering van de originele gerechtelijke stukken als bedoeld in artikel 7 lid 1, zal gedurende

 tenminste zeven jaren in het kantoorarchief worden bewaard. Na ommekomst van zeven jaar staat het Rijssenbeek

 Advocaten vrij het dossier te vernietigen. 

Artikel 8 Kantoorklachtenregeling
Bij eventuele klachten kan opdrachtgever een beroep doen op de kantoorklachtenregeling door mondelinge en/of schriftelijke

kennisgeving van de klacht bij de klachtenfunctionaris, te bereiken per e-mail (klachtenfunctionaris@rijssenbeek.nl) of

telefonisch via het secretariaat ((026) – 4434249). De volledige klachtenregeling is op verzoek verkrijgbaar. Klachten als bedoeld

in de kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het

arrondissement Gelderland.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen

uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.


