ALGEMENE VOORWAARDEN JONKER ABELN ADVOCATEN

1. Jonker Abeln Advocaten (‘Jonker Abeln’) is een maatschap1 tussen individuele
advocaten en praktijkvennootschappen. De maatschap aanvaardt geen opdrachten;
uitsluitend de vennoot die een opdracht van een cliënt aanvaardt (de ‘Verantwoordelijke
Vennoot’) zal verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening. Jonker Abeln kan alleen
optreden namens de Verantwoordelijke Vennoot. Deze Algemene Voorwaarden 2 zijn van
toepassing op alle diensten van de vennoten van Jonker Abeln, met inbegrip van de
diensten van andere personen die de Verantwoordelijke Vennoot daarbij bijstaan.
2. De aansprakelijkheid van de Verantwoordelijke Vennoot en van allen die bij diens
dienstverlening betrokken zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
wordt uitgekeerd onder de verzekering die de beroepsaansprakelijkheid van de vennoten
dekt. Deze dekking is beperkt tot een maximum van € 2.500.000 per geval.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium berekend worden op
basis van de tijd die de Verantwoordelijke Vennoot aan de zaak besteed heeft en het
toepasselijke uurtarief. Ongespecificeerde kantoorkosten zoals telefoonkosten worden
forfaitair berekend op 5% van het honorarium. Specifieke verschotten die door Jonker
Abeln betaald zijn of moeten worden, worden afzonderlijk in rekening gebracht, evenals
de verschuldigde BTW. Schattingen van te verwachten honoraria of verschotten kunnen
niet bindend zijn; als er bij wege van uitzondering een vast honorarium wordt
overeengekomen, is dit altijd onder het voorbehoud dat zich geen onvoorziene
omstandigheden zullen voordoen.
4. Jonker Abeln kan te allen tijde storting van een voorschot ter dekking van honoraria
en kosten verlangen, dat met de laatste declaratie zal worden verrekend. Het gevraagde
voorschot kan niet worden opgevat als een aanwijzing van het te verwachten totaal van
honoraria en kosten. De Verantwoordelijke Vennoot kan alle werkzaamheden opschorten
zolang enige van de cliënt verlangde betaling niet is ontvangen.
5. De betaaltermijn van declaraties is 14 dagen; bij gebreke van betaling binnen die
termijn is de wettelijke rente verschuldigd. Indien 60 dagen na declaratiedatum nog enig
bedrag openstaat, kan Jonker Abeln inningskosten in rekening brengen ad 15% van het
te vorderen bedrag met een minimum van € 150,-, behoudens de wettelijke maximering
ingeval de cliënt consument is. Ook alle overige buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten van invordering zijn voor rekening van de cliënt.
6. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de cliënt onherroepelijk
toestemming aan Jonker Abeln en aan de Stichting Beheer Derdengelden Mrs Jonker c.s.
Advocaten om van of voor de cliënt ontvangen gelden in te houden en te verrekenen met
door de cliënt verschuldigde bedragen. Indien de cliënt tijdig schriftelijk bezwaar
gemaakt heeft tegen een declaratie, zal Jonker Abeln een overeenkomstig deel van de
ontvangen gelden deponeren bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam,
totdat over het geschil beslist is.
7. Dossiers worden 7 jaar nadat ze zijn afgesloten vernietigd, met inbegrip van eventuele
originele documenten die door de cliënt niet opgevraagd zijn.
8. De betrekkingen tussen de cliënt en de Verantwoordelijke Vennoot, met inbegrip van
andere daarbij betrokken personen en rechtspersonen, worden beheerst door Nederlands
recht; daaruit voortvloeiende geschillen die niet via een klachtenregeling zijn opgelost
kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.
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