Algemene Voorwaarden Van Haeften en Braat Advocaten
Artikel 1
Van Haeften & Braat Advocaten (hierna ook: VHB Advocaten) is een openbare maatschap, gevestigd in Den Haag, die zich ten doel stelt de
advocatuur uit te oefenen. De maatschap bestaat uit mr. B.S. van Haeften en mr. M. Braat. Van Haeften & Braat Advocaten is ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer KvK 24366820.
Artikel 2
Opdrachten worden enkel en alleen door de opdrachtgever (hierna tevens genoemd “de cliënt”) verstrekt aan een of meerdere individuele leden
van de maatschap. Een lid van de maatschap dat de opdracht aanvaardt (hierna tevens genoemd “opdrachtnemer”) heeft individueel als
opdrachtnemer te gelden. De maatschap zelf geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt niet door de opdracht gebonden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen “opdrachten”), alsmede op
eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die de cliënt verstrekt aan een of meerdere individuele leden van de maatschap en al
degenen die - al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst - voor de (individuele) leden van de maatschap werkzaam zijn, alsmede derden als
genoemd in artikel 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met de betreffende advocaat. Een overeenkomst komt eerst
tot stand na aanvaarding door de betreffende advocaat. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten
daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever.
De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde
advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen).
De aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de gecontracteerde advocaat afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De gecontracteerde advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke
voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels. Indien,
om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat (uit welke hoofde dan
ook) beperkt tot het door de gecontracteerde advocaat in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium over
het desbetreffende kalenderjaar.
Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van de gecontracteerde advocaat vervallen indien deze niet schriftelijk en
gemotiveerd zijn gemeld bij de gecontracteerde advocaat binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de
feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De opdrachtgever vrijwaart de gecontracteerde advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste
verzoek gehouden aan de gecontracteerde advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
Artikel 4
VHB Advocaten zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever
streeft VHB Advocaten ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten
behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert VHB Advocaten een interne klachtenregeling. Een exemplaar daarvan wordt op
verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever
bevoegd de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd
bij de secretaris van de commissie
Artikel 5
Bij het inschakelen van derden zal VHB Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs
mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. VHB Advocaten is door
de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 6
De gecontracteerde advocaat brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten periodiek – in beginsel maandelijks - in rekening. De
werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief BTW) dat door de gecontracteerde advocaat
jaarlijks kan worden aangepast.
Als betalingstermijn geldt een periode van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling is de gecontracteerde advocaat gerechtigd haar
werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat
voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Artikel 7
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het
honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
Artikel 8
VHB Advocaten, alsook iedere afzonderlijke gecontracteerde advocaat, is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde
van Advocaten gehouden tot geheimhouding.
De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd.
De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van email en andere vormen van dataverkeer.
De gecontracteerde advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand,
dossierstukken aan de Raad voor Rechtsbijstand over te leggen.
Artikel 9
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VHB Advocaten, alsook iedere afzonderlijke gecontracteerde advocaat is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Den Haag onverlet de in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden
bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

