ALGEMENE VOORWAARDEN Advocatenkantoor Wiersum
1.
Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval via de
betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het van
toepassing zijnde eigen risico.
2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt voor Advocatenkantoor
Wiersum, doch tevens voor al diegenen die in loondienst bij haar leden zijn of diegenen die
anderszins voor haar werkzaam zijn en zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.
Iedere opdracht zal afzonderlijk worden bevestigd middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.
3. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is
aanvaard en schriftelijk is bevestigd. De overeenkomst wordt gesloten met de (praktijk van de)
advocaat, niet met de vereniging. De overeenkomst eindigt tussentijds slechts door een schriftelijke
mededeling.
4. Bij het inschakelen van derden, behoudens deurwaarders, zal Advocatenkantoor Wiersum bij de
selectie van deze derden zoveel mogelijk overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid
voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.
5. Alle kosten die ten behoeve van de werkzaamheden worden gemaakt, zoals legeskosten,
deurwaarderskosten, kosten van uittreksels (Kamer van Koophandel en Gemeente), griffierechten,
reiskosten, alsmede alle andere kosten die niet in het uurtarief of de prijsafspraak begrepen zijn, zijn
voor rekening van cliënt. Het kantoor mag een voorschot verlangen voor te verrichten
werkzaamheden.
6. De door advocatenkantoor Wiersum te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of
verrekening, te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van
voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan aan de opdrachtgever
een vergoeding wegens renteverlies ad 1% per maand in rekening brengen, zulks met een minimum
van € 50,-. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de
declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever.
7. Advocatenkantoor Wiersum heeft het recht het gehanteerde uurtarief en de berekende
kantooropslag tussentijds te wijzigen. Dit zal van te voren worden bekend gemaakt.
8. Indien de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging (door de Staat gefinancierde
rechtsbijstand), is de cliënt verplicht de door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen Eigen Bijdrage
binnen de gestelde termijn te betalen. Daarnaast moet cliënt overige gerechtelijke kosten betalen,
zoals griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels. Dit zal als voorschot in rekening worden
gebracht. Als de aanvraag voor een toevoeging wordt afgewezen, zullen de reeds gemaakte kosten in
rekening worden gebracht aan de hand van een uurtarief of andere afspraak en zal dit van
toepassing zijn op de rest van de werkzaamheden.
9. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna het zal
worden vernietigd. De originelen zullen zo mogelijk aan de opdrachtgever worden verstrekt.
10. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.
11. De opdrachtovereenkomst tussen de cliënt en Advocatenkantoor Wiersum is een
inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Ieder bij Advocatenkantoor Wiersum werkzaam
heeft een strikte geheimhoudingsplicht.

12. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de advocaat naar haar
oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en
op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht
voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van
de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van
de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de
opdracht niet anders voortvloeit.
13. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend berecht
worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. Partijen verklaren hierbij de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Aanvullende informatie:
-

Mr Wiersum is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten
KVK-nummer: 61772291
BTW-nummer: NLxxxB01 (telefonisch op te vragen)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: Nationale Nederlanden
Vervangingsregeling: bij afwezigheid wordt mr Wiersum vervangen door : mr WM Blaauw. Dat laat onverlet dat in
specifieke zaken – wanneer dat noodzakelijk is – een andere advocaat verzocht kan worden mr Wiersum te
vervangen.

