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Jongeling Advocatuur B.V. (“Jongeling”) is een Nederlandse besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ter uitoefening van
de advocatenpraktijk.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jongeling te verrichten opdrachten, inbegrepen
aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van Jongeling met derden. Toepasselijkheid van
door de opdrachtgever of derde gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever of derde erkent dat
elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of
verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. Jongeling advocaten is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg hiervan. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken
van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop ecommerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Jongeling, ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van
artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het staat Jongeling vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen
vennoten en personeelsleden van Jongeling te laten uitvoeren.
Jongeling kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Zij zal dit zoveel mogelijk tevoren overleggen
met de opdrachtgever. Jongeling is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen
van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van Jongeling voor fouten of
tekortkomingen van derden wordt uitgesloten
De opdrachtgever vrijwaart Jongeling voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige
wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal Jongeling hiervoor
schadeloosstellen. De opdrachtgever zal aan Jongeling de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken
vergoeden.
De aansprakelijkheid van Jongeling is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Jongeling wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico dat op grond van voornoemde verzekering voor rekening van Jongeling komt. Jongeling adviseert uitsluitend
over Nederlands recht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het overeengekomen tarief vermeerderd met verschotten,
een vergoeding voor algemene kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Een opdracht wordt pas door
Jongeling uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden. Jongeling schrijft
haar tijd in eenheden van zes minuten. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met het aan het einde
van de maand in rekening te brengen factuurbedrag voor de totale werkzaamheden in de betreffende maand.
Betaling van facturen dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien betaling niet
binnen de termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn
en is de opdrachtgever aan Jongeling rente verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per maand.
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de invordering van declaraties komen voor rekening van
de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Jongeling het
recht de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Voor zover de gedragsregels dit
toestaan heeft Jongeling gedurende het verzuim tevens een recht van retentie op al hetgeen zij voor de
opdrachtgever onder zich heeft. Jongeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de
opdrachtgever of derden lijden als gevolg van bovengenoemde opschorting of retentie.
Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme ("Wwft"), is Jongeling, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (i) de identiteit van de
opdrachtgever vast te stellen en dat van de uiteindelijke begunstigde(n) en (ii) ongebruikelijke transacties in de zin
van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Jongeling verboden om informatie te
verstrekken over deze melding.
Op iedere overeenkomst van opdracht tussen Jongeling en de opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling is van
toepassing, die is te vinden op de website: www.Jongelingadvocatuur.nl.
Alle rechtsbetrekkingen van Jongeling worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht. De
rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die hieruit voortvloeien uit of
hiermee verband houden, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie
Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten en hun bestuurders, ex-vennoten en
hun bestuurders en al degenen die voor hen of voor Jongeling werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van
enige opdracht door de Jongeling worden ingeschakeld.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze
algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.
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