ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Lamers Tielemans Advocaten is een kostenmaatschap (KvK 53528069) waarin Lamers Advocatuur (KvK
53527860) en Tielemans Advocatuur (KvK 62263366) voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk
uitoefenen.

2.

Lamers Advocatuur en Tielemans Advocatuur worden in het navolgende aangeduid als ‘Opdrachtnemer’,
afhankelijk van aan wie feitelijk opdracht is verleend. Degene(n) die als opdrachtgever een overeenkomst van
opdracht met Opdrachtnemer sluit, wordt hierna aangeduid als ‘Opdrachtgever’.

3.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Opdrachtnemer, daaronder
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde- of aanvullende opdracht, voor zover niet uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.

4.

De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op opdrachten.

5.

Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig acht, zal er
steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal daar – zo mogelijk van tevoren – met
de Opdrachtgever over overleggen.

6.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de
Opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld. Ingeval voormelde derde een
aansprakelijkheidsbeperking

hanteert,

heeft

Opdrachtnemer

de

bevoegdheid

om

een

dergelijke

aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar Opdrachtgever te aanvaarden. Een Opdrachtgever wordt
geacht in te stemmen met inschakeling van een derde, indien hij zich daar niet binnen bekwame tijd, nadat hij
redelijkerwijs met de inschakeling van de derde bekend had kunnen zijn, tegen heeft verzet. Bekwame tijd is
in geen geval langer dan veertien (14) dagen nadat de inschakeling van de derde bekend had kunnen zijn bij
de Opdrachtgever.
7.

Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan worden afgesproken dat Opdrachtgever, ondanks het feit dat
Opdrachtgever wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor
Rechtsbijstand, zal worden bijgestaan op betalende basis.

8.

Indien wordt overeengekomen dat voor bepaalde werkzaamheden een nadere prijsafspraak zal worden
gemaakt, echter deze prijsafspraak niet voorafgaand de uit te voeren werkzaamheden tot stand is gekomen,
dan zal Opdrachtgever, indien deze niet op eigen initiatief wijst op de nader overeen te komen prijsafspraak,
het eerder overeengekomen uurtarief moeten voldoen voor de nader uitgevoerde werkzaamheden.

9.

Opdrachtnemer is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan
uit te voeren indien de Opdrachtgever een gedeclareerd voorschot ter zake honorarium of eigen bijdrage
ingeval gesubsidieerde rechtsbijstand, en verschotten heeft betaald.

10. De te verrichten werkzaamheden kunnen, naar inzicht van Opdrachtnemer, tussentijds in rekening worden
gebracht.
11. Betaling van de declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Opdrachtnemer op te geven bankrekening,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de datum van declaratie is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan (vanaf het verzuim) naast en over
het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

12. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitvoering van
beroep of bedrijf, geldt als vertragingsrente de wettelijke handelsrente. Een dergelijke Opdrachtgever is vanaf
het verzuim tevens de incassokosten verschuldigd. Deze worden berekend op basis van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, echter met een minimum van € 400,00 (zegge:
vierhonderd euro). Opdrachtnemer hoeft in dat geval niet aan te tonen of en, zo ja, welke werkzaamheden in
verband met de incasso zijn uitgevoerd.
13. Naar de keuze van Opdrachtnemer kan betaling ook anders dan in geld (in betalinggeving) geschieden
waarna de waarde van het in betaling gegeven goed zal worden verrekend met een vordering die
Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om te bepalen door middel
van welke goederen van Koper zal worden betaald.
14. Gelden die Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een
bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Lamers Tielemans Advocaten.
15. Bij het einde van de behandeling van de zaak wordt het dossier gedurende vijf (5) jaar na sluiting daarvan
bewaard, waarna Opdrachtnemer het recht heeft het dossier te (laten) vernietigen.
16. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvoor
Opdrachtnemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement is te vinden op
www.geschillencommissie.nl of op te vragen bij Opdrachtnemer. Een geschil met Opdrachtnemer dient in
eerste instantie voorgelegd te worden
18. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen met Opdrachtnemer,
tenzij een dwingendrechtelijke regeling zich hiertegen verzet.
19. Te allen tijde is Opdrachtnemer bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze
treden direct in werking na publicatie op onze website (www.lamerstielemans.nl/algemene-voorwaarden).
20. In het geval dat deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de opdrachtbevestiging, zullen de bepalingen
van de opdrachtbevestiging prevaleren.
21. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op onze website www.lamerstielemans.nl/algemene-voorwaarden.

