ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Van Riessen
Advocaten B.V., h.o.d.n. Bos Van Eck Advocaten Mediators (“het kantoor”).
2. Bos Van Eck Advocaten Mediators is een handelsnaam van de besloten
vennootschap Van Riessen Advocaten B.V.
3. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens u en jegens derden voor schade,
voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de met u gesloten
overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
4. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren met u
overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
5. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand
van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door het kantoor vast
te stellen uurtarieven. Ter dekking van de algemene kantooronkosten (zoals porti,
kilometervergoedingen, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal 5% van het
honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw.
6. Het kantoor is steeds gerechtigd van u de betaling van een voorschot te verlangen.
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
7. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn bent u van rechtswege in verzuim
en bent u een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde dan ook jegens
het kantoor in verband met door het kantoor verrichte werkzaamheden vervallen in
ieder geval één jaar na het moment waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
9. Mocht de dienstverlening van de advocaat die uw zaak in behandeling heeft niet aan
uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw bezwaren kenbaar maken aan onze chef
de bureau, die daarop binnen tien dagen schriftelijk zal reageren.
10. Het kantoor neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur (www.sgc.nl,
advocatuur).

