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ALGEMENE VOORWAARDEN VOORINK ADVOCATEN (2019}

1. DEFINITIES

ln deze algeñene voorwaarden wordt verstaan onder
- Maotschopt de maatschãp Voo.¡nk advocatên, kantoorhoudende te Zutphen
- Kdntoot: de collectiviteit van de gezamenl¡jke advocaten en medewerk(st)ers vãn Voorink Advocaten
- Advocoot: de advocaat die nâmens de maatsch¿p de opdrãcht tot het verrichten van werkzaåmheden voor de cl¡ënt op ¿¡ch ne€mt êñ uitvoerl
- Cliënt de opdrachtgever en contractspartij van de mãatschap
- Honoroduñi de vergoeding die de maatschap bij dê opdracht met de cliênt is overeengekomen voor de te verr¡chten werkzaâmheden, exclusief de aan de cliënt in rekening

te brenten kantoorkosten, over¡ge kosten en belâst¡ngen (BTW)
- Kontootkosteni de ovêreengekomen vaste opslãg op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kañtoorfac¡l¡teiten
-Oveilgekosten: de verderè voor rekening vân de cliènt komende kosten, waaronder griffierechten, de kosten van een deurwaarder, kosteñ voor uittreksels, ¡eis- en

verblijfskosten en kosten voor van derdeñ te verkr¡jgen stukken, rapportages, e.d,
- St¡chtinq de (rechtspersoon) Sticht¡ng Beheer Derdengelden Voorink Advocaten
- Klachtenrcgel¡ng: de interne klächtenregeling (interne procêdu¡e klachtbehandeling) en de externe klachtenregelinB (volgens de Geschillenregeìing Advoc¿tuur)
- Klochtenfunct¡okdtis: de door het kantoor aangewezen advocaat die de interñe klachtenre8eling uitvoert

2. TOEPASSEI-IJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

ãls faill¡ssementscurator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbitêr, bindêñd adviseur en medietor,
2,2 Oezealtemenevoorw¿¿rden¿ijnvantoepássinBopãlleaanbiedingenvoorenovereenkomstenvanopdråchtmêtdemaãtschapvoordeinafr.2.lbedoeldewerkzaamheden,tenzij
voorãfgaânde aan de totstandkomint van een overeenkomst schriftelijk andêrs is overeengekomen,

SañenlooD met andere vooruaården
2.3 Ook op onze dienstverlening ¡ls bedoeld in art. 2.2 waaruoor met cliënten een nadere overeenkomst wordt gesloten {zoals bijvoorbeeld b¡j mediation of arbitrage) zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing en preväleren deze voorwãarden boven de bi.j die nadere overeenkomst overeen8ekomêñ voorwãården ind¡en en voor zoveel d¡e vooruaarden
met deze algemene voorwaarden strijdig blijken te z¡jn.

een volgende opdråcht.

3. OVEREENKOMSIVAN OPDRACHT

Totstandkomine

Ver¿ntwoord¡nE persoonsseEevens

3.2 Bij de uitvoering vân de opdracht worden persoonsgegevens verweakt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, Deze gegevens worden niet aan derden

noodzakelijk of wensel¡jk is.

de advocaat z¡ch rekenschap geven vañ de ålt¡jd vertrouwelijkê aãrd van de communicatie en de in verband daarmee te nemeñ veiligheidsmaãtregelen.

Uitvoe.¡ns van de opdracht
3.5 De overeeñkomst wordt onder verantwoordelijkheid vân de maãtschãp uitgevoerd door {één of meer advocaten van) het kantoor of, indien de aard van de werkzaamheden dat

eñ de eventuelê spoedeisendheid daåruan, zulks ter beoordeling vân de maatschap. Het bepaalde in de artt,7 ',404 eñ 4O7, lid 2 BW is uitgesloten.

termijnen.

schr¡ftelijk aan het kantoor door te geveô.

bevoegd om zijn werkzåamheden ¿onder vêrdere w¿årschuw¡ng met onm¡ddellijke ¡ngang op te schorten en zo nod¡g na schriftêlijkê ñedêdeling te beë¡nd¡gen.

Verantwoordeliìkheid ¡nformatievoor¿ienins

van belang {kunnen) z¡jñ. De cliënt staat in voor de echtheid van deze stukken.
3.10 Het kantoor aanvaardt in geval van overmacht geen aansprakelükheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gêstelde bescheiden. Van overmacht is onder meer

maximaal € 200,-.
3.11 Vâñ ãlle nãñens de cliënt u¡ttegane stukken ontvangt deze een ãfschr¡ft.
Voor extra afschr¡ften van enig dossierstuk gedurende de bewaartermijn vãn het do99¡er kãn door het kântoor een vergoed¡ng in rekeninE worden gebrãcht.
De van de cl¡ënt ontvanten orig¡nele stukken worden na beëindiging van de opdracht aan de cliënt geretourneerd.

Bewaarterm¡¡n
3.12 Het doss¡er wordt vernietigd nå t¡en jåren nadãt de maatschap hêeft bericht dat de opdrãcht is geëindigd.

4. DECI-ARAÍIES

Algemeen

4,1 Voordeu¡tvoeringvandeopd¡åchtisdecliënte€nhonorar¡um,vermeerderdmetkantoorkosten,overigekosten ênomzetbelastjngverschuldigd.

Tiidst¡ppen van declaratie; voorschot
4.2 Verrichte werkzã¿mheden wo.den mãandelijks in rekening gebracht mãar kunnen, ¡ndien de uitvoering van de opdracht daartoe aanleiding geeft, ook tussent¡jds worden
gedeclareerd,

Gefinancierde rechtsbiistand

van de afgegeven toevoeg¡ngsbeslissing in rekening kunnen worden gebracht.
Werk¿aãmhêdên, verricht voordat de cliënt in aanmerking is gèbracht voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en/of werkzaamheden waaruoor geen toestemming tot
zodan¡ge rechtsbijstand is verleend worden in rekening gebracht volgens het in dit artikel bepåãlde.

5. BETAUNG(STERMilNI; GE|-DEN VOOR CI|ËNTEN OF OERDEN

BetalinEswi¡¿e en -termiin vån declarat¡es
5.1 Alleen betaling door ove.making op één van de ten name vãn de maatschàp gestelde bankrekeningen, dan wel betaling tegen bewijs ven kw¡jting in contanten (voor zover de
maatschep die betalingen als aanvaârdbaar in ontvangst wenst te nemen), leidt tot kw¡jting van de cliënt,
5.2 Betalingvandeclarâtiesdient,zonderopschortingofverreken¡ng,tegeschiedenb¡ñnen14dagênna dêopdedeclaratievermeldedatum,

verschuldigd gel¡jk aãn de wettelijkê handelsrente op grond van artikel 6 : 119a BW en ¡n andere gevallen de wettel¡jke consumentenrente op grond vañ artikel 6 : 119 BW.
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Kosten vãn invordêrinE niet-tl¡dile betalins
5.4 lndien de ñaatschap invorder¡ngsmaåtregelen tegen de in venuim ¿ijnde cliënt treft, koñen de buitengerechtelijke incassokosten - met eeñ min¡mum vån 10% - geheel voor
rekeningvandecliënt. Nietdanwelniet-tijdi8ebetalingkanwordenãânBemerktâlseenteschilãlsbedoeldwaãroparl.lOvandezevoorwaârdenvantoepassingis,

Gelden voor cliënten of derdeñ

heeft verricht en ingeväl vân verêkening als bedoeld ¡n ârt. 5.6 .

5.6 Decliëntstêmtermee¡ndathetkantoordenogopenstaandeenopeisbarevorderingenvêrekentmetonderdestichtingberustendegeldeñtenbehoevêvandecliênt,lndiende

voldoening vån eeñ e¡gen declarat¡e, bevestigt de ¿dvoc¡et dit schriftelijk aan de rechthebbende.

6. OPSCHORTING

Opschorten van werkzaamheden

Sewordên en gêen betaling heeft plaatsgevondeñ. Hêt kantoor zal daãrbij de geldende gedrâgsregels voor advocaten in acht nemen.

Retent¡erecht
6.2 Het kãntoor is bevoegd om de afgifte van het doss¡er eñ/of de afgifte van de van de cl¡ënt of vãn derdêñ afkomstige bescheiden aan de cliênt of een opvolgende advocâat, op te

Deken vän de Ordê van Advocaten in het arrondissement Gelderland te stellen voorwaarden.
ln geval het dossier in een zaak wordt overgedragen aan een andere advocâat is het kantoor gerechtigd de kosten van kopiëren en ver¿eñden in reken¡nt te brengen met een minimum
van € 50,-- en dâaruoor ook retentierecht ten aanzien van de afgifte van het dossier u¡t te oefenen.

7. AANSPRAKELUKHEID EN VRUWARING
Beoerkinr aansp.akeliikhe¡d

ledere verdere aansprakelükhe¡d wordt u¡tgesloten evenals de toepassel¡jkheid vân ârtìkel 7 : 407, lid 2 BW.

of, ¡ndien het door de maatschap ¡n rekening gebrachte honorar¡um in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag, mâar in dat geval tot eên maximum van € 10,OOO,- ,

7.3.1 Bij het ¡nschakelen van derden of gebruik ván door derden geleverde producten dooÌ het kantoor zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in âcht nèmen. Het kantoor
aanvaardt echter voor eventuêle tekortkomingen door deze derden verricht€ diensten of de door derden geleverde producten geen aansprakelijkheid,

cliënt tegen te werpen.

ofvan derden betrokken producten (d¡ensten, producten, wãâroñder (compute.-)programmatuur).

7.4.lDeze aansprake¡ijkheidsbêperkiñg gêldt n¡et ¡n geval van grove schuld of opzet vän het kantoor.

8. VERVAL VAN A.ANSPRAKEN

bi.¡ de cliênt bekend had moeten zijn en (¡ndien dat n¡et kan worden vastgesteld) in ie der geval twee jaren na de dâtum vãn dê l¡ãtste fectuur.

9. IOEPASSELUK RECHT

Op de overe€nkomst ¡s Nederlands recht vãn toêpassing.

10. GESCHILLÊNREGELING

Geschillenregeling

10,1 Het kantoor is aãngesloten b¡j de Geschillencomm¡ssie Advocåtuur

lnterne klachtenreEelinE

kân ook kosteloos worden opgevraagd.

Geschillencomm¡ssie Advocatuur

gebrãcht, kan de klacht worden voorgelegd aan dê Gesch¡llencommiss¡e Advocatuur.

EurEerl¡ike rechter

kentoor, tenz¡j dw¡ngendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg stãan.
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