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DORHOUT ADVOCATEN

Opdracht en partijen
1. Darhout Advocaten NV. is een naamloze vennootschap, verder te

noemen: oorhout.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Dorhout te zijn gegeven,

en niet aan een aan haar verbonden persoon. Dat geldt ook als het de
bedoeling van partijen Is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door
een bepaalde aan Dorhout verbonden persoon. Aan Dorhout verbonden
personen kunnen ten opzichte van opdrachtgevers eenzelfde beroep
doen op c.q. dezelfde bescherming ontlenen aan deze voorwaarden als
Dorhout.

3. Het staat Dorhout vrij verleende opdrachten onder haar
verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één
of meer van de aan haar kantoor verbonden personen.

4. De opdrachtgever is degene die aan Dorhout opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden. Cliënt is degene ten behoeve van wie
de werkzaamheden worden verricht.

5. Onder aan Dorhout verbonden personen worden begrepen haar
(oud(werknemers, -adviseurs, -partners, de personen werkzaam via de
flexibele schil, dochterondernemingen en de aandeelhouders van
Dorhout, alsmede hun rechtsopvolgers.

6. De toepasselijkheld van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Op alle door Dorhout aanvaarde opdrachten zijn uitsluitend deze
algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door
opdrachtgevers/cliënten gehanteerde voorwaarden is uitgesloten.

8. Een opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk door
Dorhout is bevestigd, of wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is
aangevangen.

9. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van
Dorhouten niet tot een resultaatsverplichting.

10. Een aanvaarde opdracht strekt zich mede uit tot werkzaamheden
waarvan Dorhout van oordeel is dat die redelijkerwijs in het belang van
de cliënt zijn.

Ii - Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk
oordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij
zich daarbij door hulppersonen/derden laten bijstaan.
Dorhout is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
huippersonen/derden te aanvaarden.

12. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het
uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

13. Zowel de cliënt als Dorhout zijn bevoegd de opdracht met onmiddellijke
ingang te beëindigen. De beëindiging van de opdracht kan slechts
schriftelijk geschieden.

14. Dorhout is bevoegd om na beëindiging van de opdracht, die
werkzaamheden te verrichten die in redelijkheid in het belang van de
cliënt zijn. Dorhout zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen
maken op het gebruikelijke honorarium. Dorhout is na ontvangst van de
schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere
dienstverlening verplicht.

Aanspra keli Ik held
15. Iedere aansprakelijkheid van Dorhout en de bij haar werkzame personen

is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met
het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal
aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde
van Advocaten.

16. Dorhout is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen niet
aansprakelijk, tenzij de daaruit voortvloeiende schade door haar op de
hulppersonen/derden kan worden verhaald.

17. Dorhout is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt
haar onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze
gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

IS. iedere vordering jegens Dorhout tot schadevergoeding verjaart een jaar
na de dag waarop de cliënt redelijkerwijze bekend kon zijn met de
schade en met de aansprakelijkheid van Dorhout daarvoor.

19. De ctiënt vrijwaart Dorhout van alle aanspraken van derden, de
redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke
samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de
cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld van
Dorhout terzake het ontstaan van die aanspraken.

Intellectuele eigendomsrechten
20. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dorhout, is het

cliënt en opdrachtgever buiten de reikwijdte van de opdracht niet
toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken
zoals (concept-)contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren
en/of te exploiteren.

Honoradum en kosten
21. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium

verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis en verblijfskosten.
procureurs- en deurwaarderskosten), kosten van ingeschakelde derden,
een forfaitair op 6% van het honorarium gesteld niet te specificeren
bedrag aan kantoorkosten (zoals porti-, fax-, telefoon-, kopieerkosten
etc.) en omzetbelasting. Het te declareren honorarium wordt bepaald
aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden
worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten en een
veelvoud daarvan.

22. De tarieven van Dorhout kunnen afhankelijk worden gemaakt van
het betrokken financiële belang van de zaak, de hoedanigheid van
de cliënt (zaketijk/particulier( en/of de mate waarin gebruik
moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis. Dorhout is
gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodlek( te
wijzigen. De actuele tarieven staan vermeld op de website van
Dorhout, vNAv.dorhout.nl.

23. De cliënt is gehouden om op verlangen van Dorhout tot betaling
van een voorschot over te gaan.

24. De cliënt is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek aan
Dorhout nadere zekerheid te verschaffen die tot nakoming van
zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal
dienen.

25. indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is
voldaan, is Dorhout gerechtigd de werkzaamheden op te
schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in
behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van
Dorhout voor schade die daardoor mocht ontstaan.

26. Reclames met betrekking tot declaraties dienen, op straffe van
verval van enig recht, binnen een termijn van veertien dagen na
dagtekening van de deciaratie schriftelijk bij Dorhout te zijn
ingediend.

27. Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een
verwljtbare tekortkoming in de nakoming door Dorhout van de uit
de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van
verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat
de tekortkoming bij de cliënt redelijkerwijs kenbaar kon zijn,
schriftelijk bij Dorhout te zijn ingediend.

Betaling
28. Betaling dient te geschieden in euro’s, binnen veertien dagen na

dagtekening van de declaratie door middel van storting op de
aangegeven rekening, dan wei â contant aan de kantoorvestiging
te Groningen, mits er feiten of omstandigheden zijn die contante
betaling rechtvaardigen en Dorhout schriftelijk met contante
betaling heeft ingestemd. Verrekening door opdrachtgever/cliënt
is niet toegestaan.

29. Dorhout is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te
verkorten.

30. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de
cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn, wettelijke
rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van
de op 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor
buitengerechtelijke kosten ter incasso. Bij opdrachten die zijn
gegeven in de uitoefening van beroep of bedrijf zal de wettelijke
handetsrente ex art. 6:1 19a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

31. Dorhout is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor
deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op
een bankrekening van de Stichting Derdengelden Dorhout
Advocaten. De Stichting en/of Dorhout zijn niet gehouden tot
betaling van een rentevergoeding. De Stichting is door de cliënt
gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Dorhout over te
maken teneinde te worden verrekend met door Dorhout aan de
cliënt gezonden declaraties, ook indien daarvan de
betalingstermijn nog niet is verstreken.

32. Tot contante betaling is De Stichting en/of Dorhout niet
gehouden.

Wijziging van algemene voorwaarden
33. Dorhout is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop

van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging van
de voorwaarden zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt,
waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de
opdracht van toepassing zijn.

Archivering
34. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door

Dorhout gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na
afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.
Dorhout zal niet aansprakelijk zijn voor eventueel nadelige
gevolgen voor de cliënt ten gevolge van de vernietiging. indien de
cliënt stukken uit het op hem betrekking hebbende dossier wenst
te ontvangen, is Dorhout gerechtigd de in verband daarmee te
verrichten werkzaamheden en te maken kosten in rekening te
brengen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
35. Op de rechtsverhouding tussen Dorhout en de cliënt is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de
wettelijke competentieregels is toegestaan zullen geschillen
worden beslecht door de in Groningen bevoegde rechter, behalve
als Dorhout ervoor kiest dat de zaak wordt voorgelegd aan een
volgens de wettetijke competentieregels bevoegde rechter.

Klachtenregeling
36. Voor werkzaamheden verricht door advocaten van Dorhout is de

klachtenregeling Dorhout Advocaten van toepassing, welke is te
vinden op de website wnv.dorhout.nl.


