ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATUUR VAN HAREN
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. R.M.P.V. van Haren (hierna:
AVH) met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407, 2e lid BW.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op - en maken deel uit van alle (voortbouwende en nieuwe)
opdrachten en alle overige (rechts)handelingen gerelateerd aan de (rechts)verhouding tussen
partijen, feitelijke werkzaamheden en onrechtmatige daad daaronder begrepen.
3. AVH zal zich inspannen de werkzaamheden zorgvuldig en deskundig uit te voeren, doch staat niet in
voor het bereiken van het beoogde resultaat.
4. AVH is steeds bevoegd zich bij het verrichten van diensten te laten assisteren door derden, de
daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Bij het inschakelen van
derden zal AVH steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor
tekortkomingen van deze derden is niettemin uitgesloten.
5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. AVH heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de polisvoorwaarden op kantoor
ingezien kunnen worden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van
deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van
het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien,
ongeacht de reden, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot het aan AVH in het desbetreffende kalenderjaar door opdrachtgever wegens verrichte
werkzaamheden, feitelijk betaalde bedrag met een maximum van EURO 8.000,= (exclusief BTW).
7. Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan op bankrekeningrekening
NL50 INGB 0004 1024 14, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een
vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd wordt. Ingeval
invorderingsmaatregelen moeten worden getroffen worden de wettelijk toegestane
buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.
8. Gelden die het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever of derde(n) ontvangt, worden gestort op
de bankrekening NL 11RABO 0156 2809 22 van de Stichting Beheer Derdengelden Van Haren
Menkveld te Utrecht. Over de ontvangen betalingen wordt geen rente vergoed tenzij schriftelijk een
afwijkende regeling is overeengekomen.
9. Een dossier wordt gedurende 7 jaar, gerekend vanaf datum einde opdracht of werkzaamheden
en/of sluiting dossier, bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
10. AVH heeft een Kantoorklachtenregeling, die op elke opdracht van toepassing is en op de site
www.advocatuurvanharen.nl kan worden bekeken en/of gedownload. De klacht wordt door AVH
persoonlijk behandeld. Indien de klacht niet kan worden opgelost, zullen partijen de klacht, indien
en voor zover mogelijk, aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen.
11. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

