Algemene voorwaarden AAS advocatuur
1.

AAS advocatuur is een samenwerkingsverband tussen “Smulders advocatuur B.V.” en “mr. W.J.
van Dam, advocaat”. Wij treden naar buiten onder de naam AAS advocatuur, maar bestaan uit
verschillende praktijkvennootschappen/ondernemingen, waarin ieder voor eigen rekening en
risico de rechtspraktijk uitoefent. AAS advocatuur is de handelsnaam waaronder de volgende
(rechts)personen de rechtspraktijk uitoefenen:
“Smulders advocatuur B.V.", sinds 1 maart 2007, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 32111030;
"mr. W.J. van Dam, advocaat", sinds 15 februari 2008, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 32144145.
Waar hierna "AAS advocatuur" wordt genoemd, worden daaronder geacht mede de voornoemde
(rechts)personen te zijn begrepen.

2.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:404
BW en art. 7:407 lid 2 BW.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van AAS advocatuur en
alle door opdrachtgevers aan deze verstrekte opdrachten en vervolgopdrachten.

4.1 Met de uitvoering van aan AAS advocatuur verstrekte opdrachten zijn kosten gemoeid. Deze
kosten omvatten het honorarium voor de verleende diensten en de verschotten (al dan niet door
derden in rekening gebracht).
4.2 Het honorarium bestaat uit:
het bestede aantal uren voor de uitvoering van de opdracht maal het overeengekomen
uurtarief, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW; en/of
een schriftelijk overeengekomen vaste prijs voor de overeengekomen werkzaamheden;
tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht schriftelijk blijkt dat anders is overeengekomen.
4.3 De verschotten omvatten onder andere:
- griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, reiskosten, kosten voor uittreksels
en/of verkrijging van overige documenten en kosten van deskundigen;
- en/of andere verschotten die noodzakelijkerwijs voortvloeien (kosten die dienen te worden
gemaakt) uit de goede uitvoering van de aan AAS advocatuur verstrekte opdracht(en);
4.4 Het honorarium en de verschotten worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht zodra de
omvang daarvan dit vraagt. Verschotten die door derden in rekening worden gebracht, worden in
beginsel direct na ontvangst aan de opdrachtgever doorbelast. Overige verschotten en honoraria
worden in ieder geval in rekening gebracht zodra deze (samen) een bedrag van € 500,= exclusief
BTW overtreffen, doch tenminste iedere maand.
4.5 AAS advocatuur kent vier soorten declaraties. Dit zijn tussentijdse declaraties,
voorschotdeclaraties, einddeclaraties en maandelijkse declaraties bij abonnementen.
Voorschotdeclaraties worden aan het eind van de opdracht verrekend.
5.1 Alle factuurbedragen dienen te zijn voldaan binnen 10 dagen na de datum van verzending van de
factuur. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van het factuurbedrag binnen deze
betalingstermijn, is een (contractuele) rente van 1 % per maand verschuldigd.
5.2 Na het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingstermijn van 10 dagen wordt de debiteur tot
betaling gemaand om binnen 7 dagen daarna het factuurbedrag te voldoen. Indien na het
verstrijken van deze 7 dagen nog geen betaling volgt, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding
van buitengerechtelijke kosten. Deze kosten belopen 10 % van de hoofdsom, met een minimum
van € 150,=, tenzij wettelijk gezien een lager bedrag/percentage is voorgeschreven.
5.3 Wanneer een voorschotdeclaratie wordt verzonden, dient deze per omgaande te worden voldaan.
De werkzaamheden worden niet aangevangen voordat het voorschot is ontvangen.

6. Wanneer de declaratie niet binnen de betalingstermijn door opdrachtgever is voldaan, is de
opdrachtgever in gebreke, zonder dat een verdere (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist. AAS
advocatuur is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en/of definitief te staken wanneer het
bedrag van de openstaande declaratie niet tijdig door opdrachtgever is voldaan. In dat geval is zij
niet schadeplichtig jegens de opdrachtgever.
7.1 Iedere aansprakelijkheid van AAS advocatuur en/of haar medewerkers, bestuurders en/of
ingeschakelde derden verband houdende met de door deze verrichte werkzaamheden, is beperkt:
a. tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
wordt uitbetaald; en
b. in het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het
bedrag dat aan opdrachtgever werd gefactureerd verbandhoudend met de uitvoering van
werkzaamheden waaruit de gestelde schade voortvloeit, met een maximum van € 5.000,=;
en
c. in alle andere gevallen tot maximaal een bedrag ad € 5.000,=;
7.2 Aansprakelijkheid van AAS advocatuur jegens diens werknemers en/of ingeschakelde derden
en/of personen/organisaties waarmee zij samenwerkt, alsmede wegens de door ingeschakelde
derden (personen/ organisaties) verrichte werkzaamheden, is uitgesloten.
7.3 AAS advocatuur en/of voor haar werkzame personen zijn bevoegd aansprakelijkheidsbeperkingen
en/of –uitsluitingen door derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, te aanvaarden
zonder nader overleg met opdrachtgever.
7.4 De aansprakelijkheid verjaart in ieder geval na verloop van 1 (één) jaar nadat diegene die stelt
een aanspraak te hebben, bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de (gestelde)
schadeveroorzakende gebeurtenis.
8.1 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan
de inhoud van de verrichte werkzaamheden en stukken geen rechten ontlenen.
8.2 Opdrachtgever is gehouden aan derden kenbaar te maken dat de werkzaamheden door AAS
advocatuur werden verricht onder de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden
en opdrachtgever is gehouden de toepasselijkheid van deze voorwaarden ook te bedingen jegens
derden die gebruik mochten maken van door AAS advocatuur verstrekte adviezen, stukken en/of
verrichte werkzaamheden.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart AAS advocatuur in het geval derden toch aanspraken jegens AAS
advocatuur geldend zouden willen maken. Dit geldt ook voor de redelijke kosten die alsdan
gepaard zullen gaan met het voeren van verweer tegen een dergelijke aanspraak.
9. In beginsel zullen de originele stukken na het eindigen van de opdracht, wanneer de
opdrachtgever dat wenst, worden geretourneerd, tenzij uit de wet en/of voorschrift van de
beroepsgroep anders voortvloeit. De wettelijke bewaartermijnen worden in acht genomen.
10. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en AAS advocatuur verbandhoudend met de
(uitvoering van de) opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland naar
Nederlands recht.
11. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoot/bestuurder van
de hiervoor in artikel 1 genoemde (rechts)personen en de voor deze ondernemingen werkzame
personen. Tevens kunnen de volgende personen een beroep doen op de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden:
- alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn
ingeschakeld;
- vroegere medewerkers of partners van AAS advocatuur;
- eventuele erfgenamen van voornoemde personen;
12. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door AAS advocatuur worden
gewijzigd. Wijzigingen hebben onmiddellijke werking.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
32111030.

