Op alle overeenkomsten tussen Vissers Legal, alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen, en Cliënt zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden en op te slaan op www.vissers-Legal.nl/upload/file/algemene_voorwaarden.pdf.
Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Definities

	Vissers Legal: Vissers Legal is een geregistreerde handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Vissers
Advocatuur B.V. Waar Vissers Legal staat wordt mede bedoeld Vissers Advocatuur B.V., alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen/
vennootschappen.
	Cliënt: de natuurlijk- of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de aangeboden juridische dienstverlening door Vissers Legal en
met Vissers Legal hiertoe een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Vissers Legal en Cliënt;
	Dienst: alle door Vissers Legal verrichtte en te verrichten diensten ten behoeve van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst, welke
diensten naar de aard daarvan uitdrukkelijk niet zijn beperkt tot de werkzaamheden zoals Cliënt die eventueel heeft omschreven c.q.
voor ogen heeft.
2.

Overeenkomst

2.1

 e Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Vissers Legal van de door Cliënt verstrekte opdracht tot dienstverlening, dan
D
wel door aanvaarding door Client van de door Vissers Legal aangeboden diensten.

2.2 D
 eze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, Overeenkomsten en alle
andere transacties die door Vissers Legal worden verricht ten behoeve van Client, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Client
gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
2.3 A
 fwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit in de Overeenkomst schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vissers Legal voor de uitvoering
waarbij door Vissers Legal derden worden ingeschakeld.
3.

Contractspartij
 e met Cliënt contracterende partij is - met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW, 7:209 BW en 7:422 lid 1 BW, alsmede
D
uitdrukkelijk ook indien op verzoek van Cliënt de Dienst door een bepaalde binnen Vissers Legal werkzame persoon wordt verricht uitsluitend Vissers Legal.

4.

Inschakeling derden

4.1

 issers Legal is gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van de Overeenkomst, hetgeen zij vooraf zal mededelen aan Cliënt.
V
De kosten van deze ingeschakelde derden komen immer volledig voor rekening van Cliënt.

4.2 Bij het inschakelen van derden zal Vissers Legal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4.3 Ingeval door Vissers Legal in het kader van de te leveren Diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Vissers
Legal gemachtigd die aansprakelijkheidsbeperking namens Cliënt te aanvaarden.
5.

Aansprakelijkheid

5.1

Iedere aansprakelijkheid van Vissers Legal voortvloeiende uit of samenhangende met de Dienst en/of Overeenkomst zal zijn beperkt
tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald (zijnde per verzekeringsjaar maximaal € 2.500.000,- per aanspraak). Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter
inzage bij het secretariaat van Vissers Legal te ’s-Hertogenbosch.

5.2

 issers Legal is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst en/of
V
de Diensten.

5.3 Bij opzet of bewuste roekeloosheid van één of meerdere advocaten van Vissers Legal geldt voormelde beperking niet.
5.4

 estuurders, aandeelhouders en/of werknemers van Vissers Legal zijn nimmer (hoofdelijk) aansprakelijk voor de door Cliënt geleden
B
schade.

5.5

 issers Legal is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of schade-veroorzakend handelen van door haar ingeschaV
kelde derden.

5.6 V
 issers Legal is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens Cliënt
verstrekte informatie.

6.

Honorering en kosten

6.1

 enzij schriftelijk anders door Vissers Legal aan Cliënt is medegedeeld, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte
T
uren te vermenigvuldigen met het met Cliënt overeengekomen – gedifferentieerde - uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal
omzetbelasting worden berekend.
	Naast het honorarium zal Vissers Legal verschotten, kantoorkosten en andere kosten die de uitvoering van de Overeenkomst met zich
meebrengt, aan Cliënt doorberekenen.
6.2 V
 issers Legal is gerechtigd - ter meerdere zekerheid - van Cliënt betaling van een voorschotbedrag te verlangen, dan wel ondertekening
van een doorlopende machtiging tot automatische incasso, alvorens zij overgaat tot de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 O
 p het moment dat Cliënt in verzuim is ter zake de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Vissers Legal, is Cliënt
verplicht op eerste verzoek van Vissers Legal zekerheid c.q. zekerheden te verstrekken voor betaling.
7.

Betaling

7.1

 eclaraties dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan middels overmaking van het volledige bedrag
D
op het door Vissers Legal aangegeven bankrekeningnummer. Indien Cliënt kiest voor automatische incasso middels ondertekening van
een doorlopende machtiging, dan zal het factuurbedrag binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum van de door Cliënt
opgegeven bankrekening worden afgeschreven, tenzij Cliënt binnen de termijn van vijftien (15) dagen gegronde bezwaren heeft geuit
tegen de hoogte van de factuur.

7.2

Ingeval van overschrijding van de in het voorgaande lid genoemde betalingstermijn:
- is Cliënt met ingang van de achtste dag na dagtekening van de declaratie in verzuim en derhalve over het openstaande bedrag rente
verschuldigd, gelijk aan minimaal 12%;
- is Vissers Legal onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Vissers Legal kan leiden;
- Ingeval het voor Vissers Legal niet mogelijk is om het door Cliënt aan Vissers Legal verschuldigd bedrag middels automatische
incasso te incasseren, is Cliënt per direct in verzuim en over het openstaande bedrag rente verschuldigd, gelijk aan minimaal 12%.

7.3

Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 7.1 van deze voorwaarden uitblijft en Vissers Legal tot
het treffen van buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Vissers
Legal, zijnde 15% van de opeisbare som, met een minimum van € 200,-.

7.4

Ingeval Vissers Legal na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Cliënt gehouden de reële kosten (derhalve niet
slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s),
waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief als bedoeld in artikel 7.1 van
deze voorwaarden.

8. Taal
	
	Deze algemene voorwaarden zijn tevens opgemaakt in andere talen. Op het moment dat er onduidelijkheden c.q. meningsverschillen
ontstaan omtrent de inhoud van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.
9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1

Op alle overeenkomsten tussen Vissers Legal en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 A
 lle geschillen tussen Cliënt en Vissers Legal zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld
en beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
9.3 A
 fgezien van hetgeen in artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden is opgetekend, behoudt Vissers Legal zich het recht voor om
Cliënt te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Cliënt.
10. Slotbepaling
	
Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers, bestuurders en aandeelhouder(s) van Vissers
Legal. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen
onverminderd van toepassing. Aan het nietige, dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

