ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Dinove Advocaten is een te Den Haag gevestigde Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen
(praktijkvenootschappen in de zin van de Verordening op de Praktijkrechtspersoon) en/of natuurlijke personen die
de praktijk van advocaat en procureur uitoefent. Een lijst van de compagnons wordt op verzoek toegezonden.
2. Alle opdrachten betreffende rechtshulpverlening worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door de
betrokken advocaat, die daarbij handelt als vertegenwoordiger van de praktijkvennootschap, tenzij de praktijk niet
binnen een dergelijke praktijkvennootschap wordt uitgeoefend, in welk geval de opdracht door de advocaat als
natuurlijk persoon wordt aanvaard. De advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren met dien verstande dat
onderdelen van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de advocaat door een kantoorgenoot mogen
worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
De advocaat heeft de verplichting zich in te spannen bij uitvoering van de opdracht, maar kan niet garanderen dat
het beoogde resultaat zal worden bereikt. Van processtukken ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De
processtukken worden niet in alle gevallen vooraf in concept aan de opdrachtgever toegezonden.
3. Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte
uren vermenigvuldigd met door de maatschap vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met een opslag voor
kantoorkosten en eventueel verschuldigde belastingen. Het uurtarief kan per advocaat verschillend zijn,
afhankelijk van ervaring en specialistische kennis.
Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht wordt op basis van de bestede uren een einddeclaratie gezonden.
4. Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet binnen twee weken na dagtekening wordt voldaan,
kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is
gesteld. De maatschap en/of de betrokken advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als
gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
Bij niet-tijdige voldoening van de declaratie komen alle in redelijkheid gemaakte (buiten-)gerechtelijke (incasso-)
kosten voor rekening van de opdrachtgever.
5. Gelden die de maatschap c.q. advocaat ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden gestort op de
bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over
derdengelden geen rente vergoed. De opdrachtgever stemt er mee in dat ten behoeve van hem ontvangen
gelden worden verrekend met openstaande declaraties.
6. De maatschap heeft ten behoeve van de advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die
voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Iedere aansprakelijkheid van de maatschap c.q. de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het
eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
7. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap en de advocaat tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten
van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de
opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
8. De advocaat is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. De advocaat is niet
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die
derden kan de advocaat (mede) namens de opdrachtgever aanvaarden.
9. De advocaat mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt
dienaangaande van de cliënt.
10. De maatschap kent een interne klachtenregeling, die op verzoek wordt toegestuurd aan de opdrachtgever.
11. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voorvloeit, zullen de
originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het
betreffende dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard, waarna het zal worden vernietigd. De
opdrachtgever ontslaat de maatschap c.q. advocaat van een eventuele langere bewaarplicht.
12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap wordt beheerst door Nederlands recht.
Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
13. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de maten in de maatschap en verder allen die in
of voor de maatschap werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

	
  

