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Algemene voorwaarden Heiner advocaat & mediator
1. Mr. A.M. Heiner is een zelfstandig advocatenkantoor gevestigd te Amersfoort, bestaande uit de
natuurlijke
persoon Mr. A.M. Heiner.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen
iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht die wordt gegeven aan Mr. A.M. Heiner.
3. Alle opdrachten worden aanvaard door Mr. A.M. Heiner. De toepasselijkheid van de artikelen
7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de
resultaten daarvan geen rechten ontlenen en opdracht geven vrijwaart Mr. A.M. Heiner voor alle
aanspraken van derden terzake.
4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis –waaronder ook het nalaten
begrepen wordt voordoet,die tot aansprakelijkheid van Mr. A.M. Heiner leidt of kan leiden, zal die
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Mr. A.M. Heiner afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder
die verzekering toepasselijke eigen risico.
5. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt op grond van een verzekering is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een
maximum van € 15.000,=. Mr.A.M. Heiner, alsmede diegenen die voor haar werkzaam zijn of zijn
geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
6. Alle rechten uit welke hoofde ook die een cliënt pretendeert te hebben jegens Mr. A.M. Heiner in
verband met de uit overeenkomst van opdracht voortvloeiende werkzaamheden, vervallen in ieder
geval 1 jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden met
het bestaan van deze rechten.
7. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever ten
behoeve van
wie de derde wordt ingeschakeld. Mr. A.M. Heiner is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
welke aard dan ook van deze derden.
8. Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard der werkzaamheden en met verschotten,
kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in principe maandelijks in rekening gebracht. Mr.
A.M. Heiner behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan
te passen.
9. Een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten kan worden verlangd.
10. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een
termijn van 14 dagen, op een wijze zoals op de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen
de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en
buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. Mr. A.M.
Heiner is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te
beëindigen.
11. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst
door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland.
12. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Utrecht en zijn
opgenomen op de website van Heiner advocaat & mediator: http://www.heineradvocaat.nl
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