ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Santi c.s. Advocaten BV te Waalwijk
Santi c.s. Advocaten BV is gevestigd te Waalwijk aan de
Grotestraat 150. Hieronder zal het kantoor worden aangeduid
als Santi Advocaten.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
opdrachten die de opdrachtgevers van Santi Advocaten
verstrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van
opdrachtgevers.
3. Door het verstrekken van opdrachten aan Santi Advocaten
aanvaardt opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van
deze
voorwaarden.
De
algemene
voorwaarden
van
de
opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Afwijzingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden
gelden slechts indien en voor zover Santi Advocaten deze
schriftelijk heeft aanvaard en gelden bovendien slechts
voor de specifieke opdracht waarvoor de afwijking is
overeengekomen.
5. Deze voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van
diverse personen die direct of indirect op enigerlei
wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Santi
Advocaten, onverschillig of deze personen werkzaam zijn
binnen het verband van Santi Advocaten.
Artikel 3: Opdrachten
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven
en te zijn aanvaard door Santi Advocaten, ook indien en
voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door
een bepaalde persoon of advocaat zal worden uitgevoerd.
2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
Artikel 4: Uitvoering opdrachten
1. De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend
ten behoeve van de opdrachtgever.
2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden
geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Santi
Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade
te hebben geleden door of verband houdende met door Santi
Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden.
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3. Santi
Advocaten
zal
zich
inspannen
het
door
de
opdrachtgever
gewenste
resultaat
te
bereiken,
maar
garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
4. Santi Advocaten zal zich bij de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het
belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende
regelgeving
in
acht
worden
genomen,
waaronder
de
gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en
richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5. Santi Advocaten zal bij de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden
verwacht.
Artikel 5: Honorarium en kosten
1. Ter
zake
van
uitgevoerde
werkzaamheden
komt
Santi
Advocaten
een
honorarium
en
verschotten
toe,
te
vermeerderen met BTW.
2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die
Santi Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever heeft
gedaan, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reisen verblijfkosten. Anderzijds zijn verschotten de niet te
specificeren
kantoorkosten,
zoals
porti,
telefoon,
telefax en fotokopieën, welke kosten forfaitair worden
bepaald op 6% van het verschuldigde honorarium.
3. Tenzij
anders
overeengekomen,
wordt
het
aan
Santi
Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de
ten kantore vastgestelde uurtarieven, zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging of nadere brief.
4. Santi Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven te
wijzigen.
5. De
verschuldigde
verschotten
zullen
periodiek
en
gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
6. Ten aanzien van het honorarium is Santi Advocaten
gerechtigd een voorschot op het haar toekomende in
rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse
declaraties danwel de einddeclaratie worden verrekend.
7. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het
honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
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Artikel 6: Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen en
declaraties van Santi Advocaten zonder aftrek, korting,
opschorting of verrekening, betaald te worden binnen
veertien dagen na factuurdatum.
2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij een
vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een
maand verschuldigd zijn.
3. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet
(tijdig) nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de
gerechtelijke als buitengerechtelijke) voor rekening van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn
gelijk aan de bedragen als weergegeven in Rapport
Voorwerk II met een minimum van € 500,--.
4. Opdrachtgever kan uitsluitend een schriftelijk bezwaar
maken tegen de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum.
Na afloop van die datum wordt opdrachtgever geacht
ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
5. Extra betalingen door of vanwege opdrachtgever strekken
achtereenvolgens ter voldoening van de door opdrachtgever
verschuldigde
buitengerechtelijke
incassokosten,
de
gerechtelijke kosten, de verschuldigde rente en de in
volgorde van ouderdom openstaande hoofdsommen, ongeacht
andersluidende aanwijzing van opdrachtgever.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van Santi Advocaten en haar vennoten,
werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is
steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de
door Santi Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen
risico dat Santi Advocaten onder die verzekering draagt.
2. Als om welke reden ook geen uitkering op grond van
voornoemde
verzekering
zal
plaatsvinden,
is
iedere
aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Santi
Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende
jaar
in
rekening
gebracht
honorarium,
inclusief
verschotten.
3. Niet alleen Santi Advocaten, maar ook alle personen die
bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld,
kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief voornoemde
aansprakelijkheidsbeperking, een beroep doen. Hetzelfde
geldt voor vroegere vennoten, werknemers en medewerkers
die niet meer bij Santi Advocaten werkzaam zijn, zulks
met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
4. Santi Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat
als
gevolg
van
een
opschorting
van
werkzaamheden.
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5. Aanspraken terzake schadevergoeding vervallen, indien de
opdrachtnemer de betreffende aanspraak niet binnen één
jaar bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
Deze vervaltermijn gaat in op de datum dat opdrachtgever
bekend was (of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn) met
de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.
Artikel 8: Archivering
1. Santi Advocaten zal afgesloten dossiers steeds archiveren
en gedurende een periode van minimaal vijf jaar bewaren.
Deze bewaartermijn gaat in op de datum waarop de advocaat
opdrachtgever schriftelijk in kennis heeft gesteld van de
sluiting van het dossier, danwel (indien zulks eerder is)
één jaar na de datum vermeld op de laatste factuur van de
advocaat betreffende de opdracht. Na afloop van deze
termijn heeft de advocaat het recht het betreffende
dossier te vernietigen.

Artikel 9: Overige bepalingen
1. Op de rechtsbetrekking met opdrachtgever is Nederlands
Recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter te
Breda.
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