ALGEMENE VOORWAARDEN WP ADVOCATEN
Artikel 1: Opdracht
WP Advocaten betekent zowel ieder van de onder die naam
samenwerkende advocaten afzonderlijk, als hun gezamenlijk
verband. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn
mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor WP
Advocaten werkzaam zijn.
Artikel 2: Inspanningsverbintenis
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en
niet tot een resultaatsverbintenis. WP Advocaten verplicht zich
alle opdrachten met alle benodigde zorgvuldigheid te
verrichten.
Artikel 3:
Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden
worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een
ander dan de cliënt:
- zal WP Advocaten een schriftelijke opdracht door de
cliënt verlangen;
- is zowel de opdrachtgever, als de cliënt hoofdelijk
gehouden tot voldoening van al hetgeen aan de
advocaat toekomt.
Artikel 4: Honorarium en verschotten
De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en BTW.
1. Honorarium
Indien tussen de advocaat en de cliënt geen bijzondere
wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend, uitgaande
van een basisuurtarief. Dit bedraagt € 235,00 per uur. WP
Advocaten behoudt zich het recht voor het uurtarief
jaarlijks aan te passen in verband met de
maatschappelijke prijsontwikkelingen. Het belang van de
zaak en de geëiste spoed kunnen deze tarieven verhogen,
dan wel verlagen als volgt:
belang van de zaak: factor 2,5 t/m 0,7;
door cliënt geëiste spoed: 1,5;
2. Verschotten zijn:
vergoeding van te specificeren kosten, zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten etc.
vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten,
zoals porti, telefoon, telefax e.d., forfaitair gesteld op
6% van het honorarium.
3. Voorschot
Aan de advocaat is een voorschot op het hem
toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de
slotdeclaratie verrekend.
Artikel 5: Declaraties en opschorting werkzaamheden
WP Advocaten declareert in de regel na het verbruiken van de
voorschotnota. Klachten over een declaratie dienen op straffe
van verval te zijn ingediend binnen 15 dagen na de
declaratiedatum.
Artikel 6: Opschorting werkzaamheden
Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaningen, niet
wordt voldaan, kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is
gesteld. WP Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die
mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
Artikel 7: Rente en incassokosten
1. Rente
Behoudens een gerechtvaardigde klacht, dient iedere
declaratie te worden voldaan binnen 15 dagen na datum,
bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt zonder
ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente
verschuldigd is.
2.

Administratie en Incassokosten

In geval geen tijdige betaling plaatsvindt, is WP Advocaten
gerechtigd € 35,00 administratiekosten in rekening te
brengen. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle
in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de
cliënt een natuurlijk persoon is geldt de staffel
buitengerechtelijke incassokosten zoals gepubliceerd op
www.rechtspraak.nl. Indien de cliënt een niet-natuurlijk
persoon is, waaronder ook eenmanszaken en
vennootschappen onder firma worden verstaan, bedragen
de incassokosten 15% over de hoofdsom met een
minimum van € 45,00.
Artikel 8: Derdengelden
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt,
worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden WP Advocaten. De rente die de stichting over de
gelden ontvangt komt, indien de gelden langer dan 8 dagen
hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met
eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte
van 0.25% van het betrokken bedrag, berekend op jaarbasis.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van WP Advocaten is beperkt tot
het bedrag dat met inbegrip van het eigen risico dat WP
Advocaten in verband met die verzekering draagt, in het
desbetreffende geval onder de hierna bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De
advocaten van WP Advocaten, alsmede degenen die voor
WP Advocaten werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk
gebonden of aansprakelijk.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WP
Advocaten is gedekt tot een bedrag groot € 500.000,-- per
gebeurtenis, met een maximum van € 1.000.000,-- per
kalenderjaar.
Inschakeling derde
Indien derden die in verband met de uitvoering van een
opdracht van cliënt worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt WP Advocaten de
bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen
mede namens hen te aanvaarden. WP Advocaten is voor
eventuele tekortkomingen van deze derde niet
aansprakelijk.
Klachten
WP Advocaten heeft zich aangesloten bij de Klachten en
Geschillenregeling Advocatuur. Op verzoek zal het
klachtenreglement van WP Advocaten kosteloos aan de
cliënt worden toegezonden.
Archivering
Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier
aanwezige, van cliënt afkomstige originele stukken, op
diens verzoek aan hem worden teruggegeven, waarna het
overblijvende dossier gedurende 7 jaar zal worden
bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
Verval van aansprakelijkheid
Alle aansprakelijkheden jegens WP Advocaten vervallen
indien deze niet binnen 15 maanden na het moment
waarop betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend
kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij
de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens
WP Advocaten verwerkt persoonsgegevens, zie hiervoor onze
privacy statement op onze website: www.wpadvocaten.nl.

