Algemene Voorwaarden
De Roos Advocaten Coöperatief U.A.

De Roos Advocaten
De Roos Advocaten Coöperatief U.A. (‘De Roos’) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht met als doel het beoefenen van de advocatuur.

Aansprakelijkheid
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van De Roos beperkt tot het bedrag dat
in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot
een bedrag van € 1.500 of, als het in totaal door De Roos in rekening gebrachte honorarium in die zaak hoger is, tot dat bedrag
met een maximum van € 5.000.
Een aanspraak vervalt in ieder geval, als De Roos niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of
omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Derden
De Roos is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. De Roos zal bij de selectie van derden
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
De Roos is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. De Roos is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor De Roos, maar ook voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de
opdracht. De cliënt vrijwaart De Roos tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien
uit de opdracht.

Honorarium · Betalingstermijn · Voorschot · Onkosten
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door De Roos vast te stellen uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van
30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
De Roos brengt een voorschot van 50% van de geschatte werkzaamheden in rekening.
Door De Roos ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. De Roos
brengt 6% opslag in rekening voor kantoorkosten.

Algemene voorwaarden · Toepasselijk recht · Geschillen
Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door De Roos aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele
vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van De Roos. De
kantoorklachtenregeling van De Roos is daarop van toepassing (en deze regeling wordt op verzoek verstrekt).
Mocht de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing leiden, dan zullen partijen hun geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie Advocatuur.

