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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot zakelijke dienstverlening verstrekt aan
Advocatenkantoor Elema B.V., daaronder begrepen aan haar bestuurder(s) of werknemers verstrekte opdrachten.
1.2 Onder een opdracht wordt mede verstaan het bij wijze van consult door ons verstrekken van adviezen.
1.3 Op een opdracht zijn en blijven de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht zijn gedeponeerd.

2. Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden voor en namens de besloten vennootschap aanvaard. Het bepaalde in de artikelen
7:404, 407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten.
2.2 Tenzij een specifiek omschreven opdracht is verstrekt en schriftelijk is bevestigd, worden de door ons verrichte
werkzaamheden geacht te vallen binnen de door de cliënt verstrekte opdracht.
2.3 Het door ons aanvaarden c.q. verder uitvoeren van een opdracht kunnen wij afhankelijk stellen van het voldoen
van een voorschot.

3. Honorarium
3.1 Voor onze werkzaamheden is het door het kantoor voor de advocaat vastgestelde uurtarief verschuldigd, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Het uurtarief omvat het honorarium exclusief BTW en aan ons als zgn. verschotten door derden in rekening
gebrachte kosten.
3.3 Wij zijn gerechtigd het uurtarief jaarlijks, per de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, opnieuw vast te stellen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Wij hebben onze aansprakelijkheid overeenkomstig de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
4.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, derhalve maximaal € 500.000,--.

5. Betaling
5.1 Onze declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan, zonder enige inhouding,
korting of verrekening.
5.2 Wij zijn gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten, indien een declaratie na het verstrijken van de
betalingstermijn niet is voldaan, onverminderd de verplichting van onze opdrachtgever om openstaande declaraties en onderhandenwerk te voldoen. Dit opschortingsrecht betreft zowel de werkzaamheden, waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, als andere opdrachten. Opschorting laat onverlet de gehoudenheid van onze
opdrachtgever tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Nadelige gevolgen
van een opschorting komen geheel en al voor rekening en risico van de cliënt.

6. Reclames
6.1 Reclames over de door ons verrichte werkzaamheden of de door ons verzonden declaraties dienen binnen veertien
dagen na het tijdstip waarop de cliënt redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van deze werkzaamheden of
daarvoor verzonden declaraties aan ons schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Aan niet tijdig ingediende reclames ontleent de cliënt generlei recht of aanspraak, behoudens voor zover de wet ons daartoe verplicht.
6.2 Wij zijn bevoegd om in het geval van een reclame het verrichten van verdere werkzaamheden op te schorten,
totdat aan een in of buiten rechte bereikte beslissing of vergelijk is voldaan, onverminderd onze bevoegdheid de
opdracht door opzegging te beëindigen.

7. Forumkeuze
7.1 In alle geschillen, welke betrekking hebben op de uitvoering of betaling van onze werkzaamheden, zullen zowel
de naar de wet relatief bevoegde rechter als de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Assen, mede bevoegd zijn kennis te nemen van het geschil.
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