Algemene Voorwaarden Nolet Advocaten

1. Algemeen
Nolet Advocaten is een maatschap bestaande uit natuurlijke personen en een
rechtspersoon, die zich ten doel stelt om de praktijk van de advocaat uit te oefenen
een en ander in de meest ruime zin. De advocaten werkzaam bij Nolet Advocaten
zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt door
de opdrachtgever aan Nolet Advocaten. Toepasselijkheid van algemene
voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt
verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen.

3. Opdrachten
a.

Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de artikelen 7:404
en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Nolet Advocaten.
Het staat Nolet Advocaten vrij de opdracht onder haar verantwoordelijkheid te
laten uitvoeren door de bij het kantoor verbonden advocaten.

b.

Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang
kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle
verlangde gegevens en informatie, direct bij het tot stand komen van de
opdracht te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van alle verstrekte gegevens.

c.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Nolet Advocaten behoudt zich het recht voor om bij de
uitvoering van een opdracht derden in te schakelen, indien zij dat voor een
juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht. Bij het inschakelen van
derden zal Nolet Advocaten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen. Nolet Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten of
tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand
overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een
eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar
inschakelde derden te aanvaarden.

d..

Op alle aan Nolet Advocaten verstrekte opdrachten is Nederlands recht van
toepassing.

4. Declaratie en betaling
a.

Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het honorarium,
vermeerderd met de kantoorkosten, verschotten en
omzetbelasting
verschuldigd. Het honorarium is een door Nolet Advocaten vastgesteld
uurtarief en wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd in eenheden van
6 minuten. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden
gebracht. Tevens is de maatschap gerechtigd van de opdrachtgever een
voorschot te vragen. Deze zal worden verrekend met de eindafrekening van
de opdracht.

b.

Nolet Advocaten neemt tevens opdrachten in de hand die worden behandeld
op basis van gefinancierde rechtshulp. De opdrachtgever is slechts gehouden
de kosten te betalen die op grond van de toevoegingsbeslissing voor zijn
rekening komen. Voornoemde kosten dienen bij het eerste gesprek op
kantoor te worden betaald.

c.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum door overmaking op een van de ten name van Nolet Advocaten
gestelde bankrekeningen, dan wel in contanten, tenzij anders
overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de
opdrachtgever in gebreke gesteld en is Nolet Advocaten gerechtigd de
uitvoering van de opdracht op te schorten.

d.

Indien de opdrachtgever in verzuim is de declaratie te voldoen, is hij
gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso,
alsmede de wettelijke rente, aan de maatschap te vergoeden. Incassokosten
worden in redelijkheid en billijkheid vastgesteld op 15 % van het openstaande
bedrag met een minimum van € 250,=.

5. Derdengelden
Gelden die de Maatschap ten behoeve van de Cliënt onder zich heeft, worden
geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Nolet Advocaten.

6. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag
waarop de door de maatschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico volgens de desbetreffende polis

7. Reikwijdte
Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van het kantoor maar ook
ten behoeve van de leden van de maatschap en de werknemers

8. Archivering
Nadat de overeenkomst tot opdracht is beëindigd zal Nolet Advocaten het dossier
sluiten en eventuele originele stukken die zich nog in het dossier bevatten aan de
opdrachtgever teruggeven. Voorts zal het dossier door Nolet Advocaten gedurende
vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

9. Opzegging
a.

De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door
schriftelijke opzegging te beëindigen.

b.

Nolet Advocaten heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen,
met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de
belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gewaarborgd.

10. Klachtenregeling
Nolet Advocaten kent een interne klachtenregeling en is ook verbonden aan de
Geschillencommissie Advocatuur. Eventuele geschillen omtrent de hoogte van de
declaratie, alsmede het onbetaald blijven van de declaratie zullen voor een bindende
uitspraak worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De
opdrachtgever verklaart zich met deze wijze van afdoening akkoord. Een opdrachtgever, zijnde concument derhalve niet zijnde handelende in de uitoefening van een
beroep of een bedrijf, kan binnen één maand na kennisneming van het voorleggen
van de zaak bij de Geschillencommissie Advocatuur kenbaar maken te zullen kiezen
voor de bevoegde rechter. Het mededelen daarover aan Nolet Advocaten dient
ondubbelzinnig en stellig te zijn, waarbij tevens dient te worden aangegeven wat er
aan de declaratie schort.

