Algemene voorwaarden RWV Advocaten
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de maatschap RWV Advocaten (hierna: “RWV”) en/of
de stichting Stichting Beheer Derdengelden RWV (hierna: “de Stichting”) te Leiden enerzijds en haar wederpartij(en), hierna
aangeduid als: “de Cliënt”, anderzijds. Elke rechtsverhouding tussen RWV en/of de Stichting enerzijds en de Cliënt anderzijds,
wordt hierna aangeduid als: “Opdracht”. RWV is een maatschap die mede beroepsvennoten omvat.

Artikel 2. Aanvaarding algemene voorwaarden
2.1

Cliënt aanvaardt dat deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op alle eventuele rechtsverhoudingen tussen de
Cliënt enerzijds en (bestuurders van) vennoten van RWV, (voorheen) bij RWV werkzame personen en door RWV ingeschakelde
derden anderzijds. Deze personen kunnen zich rechtstreeks op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 3. Verstrekking opdracht
3.1

De Cliënt aanvaardt dat een Opdracht tot stand komt met RWV. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
van de Cliënt is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in de artikelen
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten alsmede degenen die voor of ten behoeve van RWV, al
dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood,
ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1

Iedere aansprakelijkheid van RWV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door RWV gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de
desbetreffende polis. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RWV voldoet aan de voorschriften van de Nederlandse Orde
van Advocaten.

4.2

Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RWV geen aanspraak op uitkering geeft, is iedere
aansprakelijkheid van RWV beperkt tot een bedrag van EUR 50.000 dan wel, indien het door RWV gedeclareerde honorarium in
de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 100.000.

4.3

Iedere aansprakelijkheid van de personen genoemd onder artikel 2 van deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Dit
onherroepelijke derdenbeding kan op ieder moment door de betreffende perso(o)n(en) worden aanvaard.

4.4

RWV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door RWV ingeschakelde derden. Op eerste verzoek zal RWV
eventuele rechten die zij jegens de betreffende derde(n) kan uitoefenen in verband met door de derde bij de Cliënt veroorzaakte
schade aan de Cliënt overdragen.

4.5

Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij de directie van RWV ingediende schriftelijke klacht. Alle
aanspraken van de Cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking
hebben.

Artikel 5. Honorarium, verschotten, kosten en voorschot
5.1

Voor de uitvoering van de Opdracht is de Cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en
verblijfskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kantoorkosten bedragen 7% van
het honorariumbedrag.
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5.2

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met
de jaarlijks door RWV voor elk der medewerkers vast te stellen basisuurtarieven.

5.3

RWV is gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de
laatste declaratie. Betaling van declaraties dient zonder verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij
overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke
handelsrente verschuldigd.

5.4

Door RWV van de Cliënt ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de
verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de Cliënt vermelde
strekking van de betaling.

Artikel 6. Stichting Beheer Derdengelden
6.1

De Cliënt machtigt RWV en de Stichting hierbij onherroepelijk om tot verrekening van declaraties met de bij de Stichting
beschikbare (vrij aan de Cliënt uitkeerbare) saldi over te gaan.

6.2

De rente die de Stichting over de gelden ontvangt, komt, indien de gelden langer dan veertien dagen hebben uitgestaan, de
rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte van 1/4 procent van het
betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

Artikel 7. Beëindiging
7.1

Zowel de Cliënt als RWV kunnen een Opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door schriftelijke mededeling
aan de ander.

7.2

Nadat een zaak is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de Cliënt afkomstige originele stukken op verzoek van Cliënt
worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 7 jaar zal worden bewaard. Daarna is RWV gerechtigd het
dossier te vernietigen.

Artikel 8. Klachten- en Geschillenregeling
8.1

RWV is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de Cliënt dat wenst, kan van deze regeling gebruik
gemaakt worden. Op verzoek zal het klachtenreglement van RWV kosteloos aan de Cliënt worden toegezonden.

Artikel 9. Algemeen
9.1

Op de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Den Haag is
bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.

9.2

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van
inhoud of strekking bindend.

9.3

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage onder nummer 78/2011.

