Algemene voorwaarden
1.

Onder de naam Erwin van Os - Advocatuur verleent mr. E.J. van Os juridische bijstand en oefent hij de
advocatuur uit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitoefening van de
rechtspraktijk door mr. E.J. van Os, alsmede aan hem verbonden (praktijk)vennootschappen,
medewerkers, stagiares en/of door hem ingeschakelde derden.

2.

Alle aan Erwin van Os - Advocatuur verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Aanvaarding door Erwin van Os - Advocatuur van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt
verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat
nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.

3.

Erwin van Os – Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten én op lopende cq reeds bestaande
opdrachten.

4.

Alle werkzaamheden door Erwin van Os - Advocatuur worden uitgevoerd op grond van een
overeenkomst tot opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn
hierbij uitgesloten.

5.

Erwin van Os - Advocatuur voert zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit en spant zich
in om bij de uitvoering van de opdracht het voor opdrachtgever beste resultaat te behalen.

6.

De opdrachtgever is verplicht Erwin van Os – Advocatuur direct te informeren over van belang zijnde
feiten en omstandigheden, zodra deze bij de opdrachtgever bekend zijn. De opdrachtgever staat in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Erwin van Os – Advocatuur verstrekte
gegevens en informatie.

7.

Iedere partij kan de overeenkomst van opdracht – onder schriftelijke opgave van redenen – voortijdig
en met onmiddellijke ingang opzeggen.

8.

Erwin van Os - Advocatuur behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval
(gedeeltelijk) te doen uitvoeren door derden, waaronder andere advocaten of juristen. Deze personen
zullen zorgvuldig door Erwin van Os - Advocatuur worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met de
opdrachtgever.

9.

Dossiers worden in ieder geval gedurende vijf jaar na het einde van de opdracht bewaard. Daarna is
Erwin van Os – Advocatuur het dossier (laten) vernietigen.

10. De opdrachtgever zal aan Erwin van Os – Advocatuur de gegevens verstrekken die nodig zijn om – al
dan niet op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) –
te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van opdrachtgever (en/of daarmee verbonden
personen) vast te stellen. Erwin van Os – Advocatuur is onder omstandigheden verplicht
ongebruikelijke transacties te melden bij relevante (en bevoegde) autoriteiten, zonder opdrachtgever
daarover in te lichten. De opdrachtgever wordt verondersteld hiermee bekend en akkoord te zijn.
11. Erwin van Os – Advocatuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van zijn dienstverlening. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
Privacy Policy van Erwin van Os – Advocatuur (https://www.erwinvanos-advocatuur.nl/privacypolicy/). De opdrachtgever wordt verondersteld hiermee bekend en akkoord te zijn.
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Aansprakelijkheid
12. Erwin van Os - Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door
hem ingeschakelde derden. Erwin van Os - Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd om
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden namens de opdrachtgever.
13. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Erwin van Os - Advocatuur voor schade,
voortvloeiend uit of verband houdend met zijn (beoogde) dienstverlening, is beperkt tot het bedrag
dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Erwin van Os - Advocatuur gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Erwin van Os Advocatuur op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze
polisvoorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
14. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Erwin van Os – Advocatuur,
voortvloeiend uit of in verband met zijn (beoogde) dienstverlening, beperkt tot het bedrag dat voor de
werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan in het desbetreffende kalenderjaar door
de opdrachtgever aan Erwin van Os – Advocatuur is betaald, met een maximum van € 5.000,- (zegge
vijfduizend euro), exclusief BTW. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte
bedrag Erwin van Os – Advocatuur aan te spreken. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding
vervallen in ieder geval door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd
met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Erwin van Os – Advocatuur voor die schade.
15. De opdrachtgever vrijwaart Erwin van Os - Advocatuur voor alle aanspraken van derden die verband
houden met de voor opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, tenzij Erwin van Os - Advocatuur
opzet of grove schuld te verwijten is.
16. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever stemt in met
elektronische communicatie, en erkent dat, ondanks alle door Erwin van Os – Advocatuur in acht
genomen veiligheidsvoorzieningen, geen absolute zekerheid tegen inzage door onbevoegden gegeven
kan worden. Erwin van Os – Advocatuur is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt
onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt verstuurd, of wordt geïnfecteerd met een
virus.
17. De opdrachtgever stemt er meer dat Erwin van Os – Advocatuur gebruik maakt van al dan niet door
derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van (persoons)gegevens.
Erwin van Os – Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
dergelijke communicatiemiddelen en/of diensten.
Kosten
18. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verricht Erwin van Os - Advocatuur zijn werkzaamheden
tegen een honorarium gebaseerd op het in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht
geldende standaard uurtarief, welk tarief ieder halfjaar, op 1 januari en 1 juli, wordt herzien. Alle
overeengekomen honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, exclusief BTW en
reiskosten en eventuele andere kosten. De door Erwin van Os - Advocatuur ten behoeve van
opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierecht) worden separaat bij opdrachtgever in rekening
gebracht.
19. De werkzaamheden van Erwin van Os - Advocatuur worden in principe maandelijks aan de
opdrachtgever in rekening gebracht. Erwin van Os – Advocatuur is gerechtigd om verrichte
werkzaamheden minder vaak of vaker in rekening te brengen.
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De betalingstermijn is tien dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Erwin van Os - Advocatuur
gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en/of de lopende werkzaamheden op
te schorten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties
e.d. komen voor rekening van de opdrachtgever. Eenmaal betaalde declaraties worden nooit
terugbetaald.
20. Erwin van Os - Advocatuur is, voorafgaande aan (de voortzetting van) zijn werkzaamheden, gerechtigd
een voorschotdeclaratie – in verband met honorarium en/of te maken kosten – bij opdrachtgever in
rekening te brengen. In dat geval zal Erwin van Os - Advocatuur zijn werkzaamheden niet eerder
aanvangen, dan wel voortzetten, dan dat opdrachtgever deze voorschotdeclaratie heeft voldaan. De
betalingstermijn van een voorschotdeclaratie bedraagt vijf dagen. Dit voorschot zal worden verrekend
met de afsluitende declaratie dan wel de eerstvolgende declaratie van de werkzaamheden waarop de
voorschotdeclaratie betrekking heeft.
Slotbepalingen
21. Erwin van Os – Advocatuur hanteert een kantoorklachtenregeling, waarop de opdrachtgever een
beroep kan doen. Met deze kantoorklachtenregeling, die op de website van Erwin van Os - Advocatuur
te vinden is en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, gaat de opdrachtgever op voorhand
akkoord.
22. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Erwin van Os Advocatuur zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen Erwin van Os Advocatuur en de opdrachtgever zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te
Utrecht, Nederland.

(versie: 1 april 2022)
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