Algemene Voorwaarden
Afdeling Juridische Zaken BV
–versie oktober 2015-

1. Afdeling Juridische Zaken BV is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amersfoort onder nummer 32156870
(hierna te noemen: ‘AJZ’).

door leden van een dergelijk netwerk of samenwerking,
noch is zij op enige wijze bevoegd die andere juristen,
advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare
professionele dienstverleners te verbinden, dan wel voor
gezamenlijke rekening en risico te handelen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle diensten, werkzaamheden en of dienstverlening door
of namens AJZ, ongeacht of deze dienstverlening is
verricht in de hoedanigheid van vertegenwoordiger,
(interim-)jurist, arbiter, mediator, medewerker, contracten of riskmanager, compliance officer, gevolmachtigde,
bewindvoerder, bindend adviseur of anderszins.

7.1 AJZ is niet aansprakelijk voor schade die cliënt /
opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van AJZ bij de
uitvoering van de dienstverlening behoudens in de onder
a, b en c genoemde gevallen:
a. in geval van bewezen en door verzekeraar erkende
beroepsaansprakelijkheid en slechts toerekenbaar aan
AJZ is de schadevergoeding beperkt tot maximaal een
bedrag gelijk aan 50% van het factuurbedrag van de
desbetreffende (deel) activiteit, exclusief BTW;
b. indien bij het verrichten van werkzaamheden en
slechts toerekenbaar aan AJZ schade aan zaken van cliënt
/ opdrachtgever is veroorzaakt, zal AJZ de herstel- en
vervangingskosten vergoeden tot het bedrag dat onder de
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval
wordt uitbetaald met een maximum van € 2.500,-- per
gebeurtenis;
c. indien bij het verrichten van werkzaamheden en slechts
toerekenbaar aan AJZ dood dan wel lichamelijk letsel is
veroorzaakt, zal AJZ de daaruit voortvloeiende kosten
vergoeden tot het bedrag dat onder de
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval
wordt uitbetaald met een maximum van € 25.000,-- per
gebeurtenis;

3. De toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden, zoals die van cliënt / opdrachtgever, wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten
worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW
en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door AJZ.
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede ten behoeve
van: - alle medewerkers, oud medewerkers en anderen
die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in
dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan AJZ
en hun erfgenamen; - alle aandeelhouders, voormalige
aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders,
gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van
AJZ en hun erfgenamen; - alle werkmaatschappijen en of
praktijkvennootschappen met wie AJZ een (management)
overeenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun
bestuurders en (middellijk) aandeelhouders.
5. De uitvoering van aan AJZ verstrekte opdrachten
geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt /
opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de
voor cliënt / opdrachtgever verrichte werkzaamheden
geen rechten ontlenen. Cliënt / opdrachtgever vrijwaart
AJZ tegen aanspraken van derden die op enige wijze
verband houden met de dienstverlening en vergoedt de
kosten die AJZ in verband daarmee moet maken en heeft
moeten maken op de basis van het in artikel 11 van deze
algemene voorwaarden genoemde standaardtarief per uur
ex. 6% opslag en ex. BTW.
6. AJZ kan deelnemen aan nationale en of internationale
netwerken of andere vormen van samenwerking met
andere juristen, advocaten, notarissen en fiscalisten of
vergelijkbare professionele dienstverleners. AJZ is niet
op enige wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk
voor leden van een dergelijk netwerk of samenwerking,
noch kan AJZ op enige wijze worden gebonden

7.2 AJZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte of
gevolgschade, waaronder in elk geval verstaan dient te
worden, verlies aan omzet, gederfde winst en verloren
gegane manuren.
7.3 AJZ zal cliënt / opdrachtgever vrijwaren tegen
aanspraken van derden op vergoeding van schade. De
vrijwaring geldt slechts voor de schade die op grond van
het in 7.1 bepaalde voor rekening van AJZ is.
7.4 Schade als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk vier weken na het ontstaan
schriftelijk aan AJZ te zijn gemeld. Schade die niet
binnen die termijn ter kennis van AJZ is gebracht komt
niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt /
opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet
eerder heeft kunnen melden.
8. Elke vordering jegens AJZ en of jegens de in artikel 4
van deze algemene voorwaarden genoemde
(rechts)personen verjaart 6 maanden nadat de gelaedeerde
partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het
schadetoebrengend feit.

9. AJZ is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening
diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld,
(interim-)juristen, gemachtigden, deurwaarders, tolk /
vertalers, onderzoekbureaus, incassobureaus,
accountants, fiscalisten, boekhouders, administrateurs,
valuators, kadaster, Kamer van Koophandel, advocatenen of notariskantoren etc.. AJZ is niet aansprakelijk voor
eventuele tekortkomingen van deze derden. Cliënt /
opdrachtgever vrijwaart AJZ tegen alle aanspraken van
derden, de door AJZ in verband daarmee te maken kosten
inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor
de cliënt / opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Het is mogelijk dat personen die in verband met de
uitvoering van een opdracht door AJZ worden
ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee
willen beperken. AJZ gaat ervan uit, en bedingt zonodig
bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten /
opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een
dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die
cliënten / opdrachtgevers te aanvaarden.

In geval van verzuim komen alle speciale tarief- en
kortingsregelingen als ook de daarmee samenhangende
faciliteiten met terugwerkende kracht te vervallen en
behoudt AJZ zich het recht voor het werkelijk aantal
bestede en nog te besteden uren, ook die in verband met
behandeling en afwikkeling in de breedste zin van het
woord, per de dag van verzuim in rekening te brengen
tegen het standaardtarief van € 275,00 per uur ex. 6%
opslag en ex. BTW.
Kosten van invorderingsmaatregelen komen, met een
minimum van 15% van het (alsdan) openstaande saldo
ten laste van cliënt / opdrachtgever.

10. De in deze algemene voorwaarden omschreven
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten
daarvan en gelden tevens voor het niet of niet deugdelijk
functioneren van door AJZ bij de uitvoering van de
dienstverlening gebruikte verbindingen, apparatuur,
software, cloud services, gegevensbestanden, registers of
andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het
onderschept worden van voice, audio en of
datatransmissies van PC, telefoon, fax of e-mail.
Al het e-mailverkeer, dataverkeer, voice- en
audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt
ongecodeerd.

13. AJZ is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter
voortzetting van haar dienstverlening, van cliënt /
opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te
verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is AJZ na
voorafgaande aankondiging bevoegd haar
werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te
staken. Tevens is AJZ gerechtigd een voorschot te
verrekenen met niet betaalde bedragen in het betrokken
dossier of in andere zaken.
AJZ is gerechtigd de algemene voorwaarden en de
tarieven te wijzigen per een toekomstige datum.

11. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen
na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zoals op de
factuur is vermeld. Cliënt / opdrachtgever doet afstand
van elk recht om een beroep te doen op opschorting of
verrekening. Bij gebreke van betaling is cliënt /
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is
vertragingsrente verschuldigd van 10%.

12. Cliënt / opdrachtgever is gerechtigd binnen 5 dagen
na ontvangst van een factuur bezwaren tegen de juistheid
van een factuur schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te
maken aan AJZ.
Indien cliënt / opdrachtgever de juistheid van een
(gedeelte van de) factuur betwist, is hij niettemin
gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

14. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening
door AJZ is Nederlands recht exclusief van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter in Utrecht.
15. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de
Nederlandse en Engelse taal. Indien de vertaling leidt tot
interpretatieverschillen dan prevaleert de Nederlandse
tekst. De uitleg daarvan door AJZ geldt als bindend.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden opgevraagd
via info@afdelingjuridischezaken.nl.
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