Algemene voorwaarden voor Brokking Advocatuur & Mediation
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In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het advocatenkantoor: de onderneming die wordt gedreven door mr G.L. Brokkingvan Alphen, onder de naam Brokking Advocatuur & Mediation, kantoorhoudende aan
de Leenderweg 36 te (5554 CL) te Valkenswaard.
b. De (betrokken) advocaat: mr G.L. Brokking-van Alphen of een advocaat die
verbonden is aan het advocatenkantoor Brokking Advocatuur & Mediation,
Valkenswaard, of daarmee een dienstverband heeft.
c.

De opdrachtgever: een persoon die opdracht verleent aan de advocaat en daarmee
de contractspartij van de advocaat wordt, die de opdracht aanvaardt.
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De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve mr G.L.
Brokking-van Alphen alsmede de personen die aldaar werkzaam zijn en in het
voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen. Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle met de betrokken advocaat dan wel het advocatenkantoor
aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de
desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
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Wanneer een opdrachtgever aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn
belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de opdrachtgever
en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard.
Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7: 407 lid 2
BW aanvaard. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en
uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard. Met dien verstande dat opdrachten
verleend aan de advocaat in loondienst, geacht worden te zijn gegeven en aanvaard door
of namens het advocatenkantoor.
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De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat
uitvoeren door één of meer aan het advocatenkantoor verbonden advocaten, onder diens
verantwoordelijkheid. Op eerste verzoek wordt een lijst van de advocaten verbonden aan
het advocatenkantoor toegezonden. De betrokken advocaat zal bij de uitvoering van de
haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie
van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
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De werkzaamheden zullen maandelijks op uurbasis worden gedeclareerd. Daarnaast
zullen ook verschotten en bureaukosten in rekening worden gebracht. Verschotten zijn: a.
Vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten,
taxatiekosten, etc; b. Bureaukosten: een vergoeding van niet te specificeren
kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax e.d., forfaitair gesteld op een percentage van het
honorarium. Het advocatenkantoor is gerechtigd een voorschot/depotbedrag aan de
opdrachtgever in rekening te brengen, welk voorschot bij de einddeclaratie wordt
verrekend. De (voorschot) declaraties van de betrokken advocaat dienen binnen 14
dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente is
verschuldigd. Dit betreft een fatale termijn, die bij overschrijding leidt tot verzuim.
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De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de
opdrachtgever. In geval van niet tijdige betaling zal aan de opdrachtgever een aanmaning
worden verzonden, waarin hem/haar nogmaals wordt verzocht om te betalen binnen 14
dagen, welke termijn aanvangt op de dag na de aanmaning. Wanneer niet tijdig wordt
betaalt worden incassokosten in rekening gebracht, zulks volgens de in het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2010 wettelijk geregelde
staffel. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40,00, maar de
hoogte van de incassokosten hangt af van de vordering en wordt als volgt vast gesteld:
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• 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00
van de vordering
• 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de tweede € 2.500,00
van de vordering
• 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00
van de vordering
• 1% van het bedrag van de hoofdsom over het meerdere tot € 190.000,00 van de
vordering
• en 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.777,50.
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Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan de het
advocatenkantoor haar werkzaamheden opschorten of beëindigen, nadat de
opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Het advocatenkantoor is niet
aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of beëindiging
van de werkzaamheden op deze grond.
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De aansprakelijkheid van de betrokken advocaat, het advocatenkantoor, en voor al
degenen die voor het advocatenkantoor en/of voor mr G.L. Brokking-van Alphen
werkzaam zijn, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen
met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt. De inhoud en
de voorwaarden van deze aansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de
Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Indien om
welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door de betrokken
advocaat, in de desbetreffende zaak, in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte
bedrag, tot een maximum van € 10.000,-.
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De betrokken advocaat dan wel het advocatenkantoor is slechts aansprakelijk voor
tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover daaruit voortvloeiende
schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. De betrokken advocaat is
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden
namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart mr G.L. Brokkingvan Alphen c.q. het advocatenkantoor c.q. de betrokken advocaat tegen alle aanspraken
van derden, de door mr G.L. Brokking-van Alphen c.q. het advocatenkantoor c.q. de
betrokken advocaat te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met
de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of
grove schuld aan de zijde mr G.L. Brokking-van Alphen c.q. het advocatenkantoor c.q. de
betrokken advocaat.

10 Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever
afkomstige stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier
gedurende vijf jaren zal worden bewaard. Daarna heeft het advocatenkantoor het recht
het dossier te vernietigen.
11 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt
beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen uitdrukkelijk domicilie in het
Arrondissement Oost-Brabant. Slechts indien zulks uitdrukkelijk middels een akte van
compromis wordt overeengekomen zullen geschillen welke mochten ontstaan naar
aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle
declaratiegeschillen,
worden
beslecht
overeenkomstig
het
Reglement
Geschillencommissie Advocatuur, waarbij Brokking Advocatuur & Mediation is
aangesloten. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=commissie&code=adv.

Brokking Advocatuur & Mediation, Leenderweg 36, 5554 CL Valkenswaard, 040-2070129
www.brokkingadvocatuur.nl, info@brokkingadvocatuur.nl

