Algemene Voorwaarden Brefcoch B.V.
Artikel 1 - rechtsvorm
Velthuizen Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brefcoch B.V. die kan
bestaan uit praktijkvennootschappen en/of natuurlijke personen. Zowel Brefcoch B.V. als de bij deze vennootschap werkende
advocaten alsmede de praktijkvennootschappen voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.
Artikel 2 - toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder
begrepen) die derden als cliënten ("opdrachtgevers") verstrekken aan Brefcoch B.V., aan de bij de vennootschap werkzame
advocaten, alsmede aan andere bij de vennootschap werkzame juristen, voor zover het betreft opdrachten op juridisch gebied
en/of op het gebied van de advocatuur.
Artikel 3 - opdracht
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Brefcoch B.V. De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van
voormelde opdrachten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Brefcoch B.V. en met uitsluiting van het bepaalde in artikel
7:404 B.W., artikel 7:407 lid 2 B.W. en artikel 7:409 B.W.
Artikel 4 - aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Brefcoch B.V. is beperkt tot het bedrag dat door de, door Brefcoch B.V. afgesloten,
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, met inbegrip van het toepasselijke eigen
risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere
aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 25.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van
de opdracht hoger is dan € 25.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van
€ 50.000.
Artikel 5 – inschakelen derden
De keuze van de door Brefcoch B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en
met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Brefcoch B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brefcoch B.V., vrijwaart de opdrachtgever Brefcoch
B.V. voor alle aanspraken van derden, de door Brefcoch B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei
wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Artikel 6 – beheer derdengelden
Brefcoch B.V. draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op de bankrekening die wordt
beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden. Aan de rechthebbende op deze gelden zal een rentevergoeding worden
uitgekeerd gelijk aan de rente die betrokken bankinstelling over de gedeponeerde gelden vergoedt.
Artikel 7 - honorarium
Brefcoch B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van
(het voorschot op) het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en
omzetbelasting te verlangen. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de
opdracht. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de
opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de
declaratie vermelde termijn. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Brefcoch B.V. en de door
Brefcoch B.V. beheerde Stichting Beheer Derdengelden Velthuizen Advocatuur gerechtigd voor of van de opdrachtgever
ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Brefcoch B.V.
verschuldigd is.
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Artikel 8 – bewaartermijn dossiers
Het door Brefcoch B.V. aangemaakte dossier zal door haar gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard, ingaande
vanaf de datum dat het dossier wordt gearchiveerd, waarna het zal worden vernietigd.
Artikel 9 - geschillen
Brefcoch B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het
kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Indien Brefcoch B.V. er niet in slaagt om klachten te verhelpen, dan kan de
Geschillencommissie Advocatuur worden ingeschakeld. Het reglement van de Geschillencommissie ligt eveneens op het
kantoor ter inzage.
Artikel 10 – toepasselijk recht
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door het Nederlands recht. De
bevoegde rechter in Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Brefcoch B.V. en de
opdrachtgever. Indien Brefcoch B.V. als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het
voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
Zaandam, juli 2013
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