Algemene voorwaarden Marquant Advocaten
1. Opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Marquant
Advocaten een opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden is de maatschap Marquant Advocaten, gevestigd te (7773 ND)
Hardenberg aan Stelling 8. Marquant Advocaten bestaat uit rechtspersonen en/of natuurlijke personen die alle maat in de
maatschap zijn. Een lijst van maten wordt op schriftelijk verzoek toegezonden.
3. Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke overeenkomst die tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer tot stand komt.
4. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt voor opdrachtnemer, voor alle maten, alle andere personen die bij opdrachtnemer
werkzaam zijn, voor alle (rechts)personen die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht inschakelt en voor alle personen
voor wiens handelen of nalaten opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door opdrachtnemer met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
5. Elke opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door opdrachtnemer. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De (rechts)personen die de opdracht uitvoeren zijn niet persoonlijk
gebonden of aansprakelijk. Het staat opdrachtnemer vrij de opdrachten door de door haar aan te wijzen personen te laten
uitvoeren.
6. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer de bevoegdheid namens opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten en
eventuele door deze derden bedongen algemene voorwaarden, mede ten behoeve van opdrachtnemer, te aanvaarden. Onder
derden worden onder meer verstaan: deurwaarders, koeriers, advocaten, enzovoorts. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.
7. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer,
alsmede van een persoon die namens opdrachtnemer de opdracht uitvoert of die bij de uitvoering ervan betrokken is, die
voortvloeit uit de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekeringnemer komt. Een
afschrift van deze polisvoorwaarden wordt op eerste schriftelijke verzoek toegezonden. Als op basis van de
aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen uitkering wordt gedaan, dan geldt dat iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het gedeclareerde en daadwerkelijk betaalde honorarium voor de opdracht waaruit
de aansprakelijkheid voortvloeit, een en ander tot een maximum van € 15.000,--.
8. De in artikel 7 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk
functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als een e-mailbericht niet juist, niet volledig of niet
tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht om per e-mail, respectievelijk door
middel van andere al dan niet elektronische algemeen aanvaarde communicatiemiddelen, met hem en derden te
communiceren. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet
gewaarborgd is.
9. Indien opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen zijn ontdekt, een vordering
tot schadevergoeding op opdrachtnemer aanhangig maakt, dan vervalt voornoemd vorderingsrecht, tenzij de opdrachtgever
een natuurlijk persoon is.
10. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van het vastgestelde toepasselijke uurtarief vermenigvuldigd met de gewerkte
uren en vermeerderd met btw. Indien opdrachtnemer onkosten (verschotten) voor opdrachtgever betaalt, dan worden deze
eveneens aan opdrachtnemer in rekening gebracht. Het honorarium en de onkosten worden periodiek, doorgaans
tweewekelijks of maandelijks, in rekening gebracht bij opdrachtgever. Opdrachtgever dient de declaraties binnen 14 dagen na
dagtekening van de declaratie te voldoen. Deze termijn geldt als fatale termijn. Als opdrachtgever de declaratie niet, niet geheel
of niet tijdig betaalt, dan is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het niet betaalde bedrag een
rente van 1% per maand verschuldigd. Opdrachtnemer is bevoegd het toepasselijke uurtarief en de reiskostenvergoeding
jaarlijks met maximaal 10% te wijzigen voor reeds bestaande en nieuwe opdrachten.
11. Opdrachtnemer kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en/of
gemaakte en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of gestaakt als het voorschot of een
andere opeisbare declaratie niet tijdig wordt betaald.
12. Opdrachtgever verleent toestemming aan opdrachtnemer voor het toezenden van een (digitale) nieuwsbrief. Deze
nieuwsbrief zal opdrachtgever de mogelijkheid bieden zich voor ontvangst ervan af te melden. Na afmelding ontvangt
opdrachtgever geen nieuwsbrief meer.
13. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter van de rechtbank
Overijssel, locatie Zwolle. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben ook de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de
Geschillencommissie Advocatuur indien en voor zover wordt voldaan aan de criteria die de Geschillencommissie Advocatuur
hanteert voor het in behandeling nemen van geschillen, zie www.degeschillencommissie.nl.

14. Opdrachtnemer is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen welke na een termijn van
14 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever van kracht worden.
15. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is doorslaggevend, ook in het geval aan opdrachtgever een
vertaling van deze algemene voorwaarden is verstrekt.
De algemene voorwaarden zijn op 16 juni 2014 gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle onder nummer 17/2014.

