ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCAAT4U
1. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
2. De relatie tussen de advocaat en opdrachtgever is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De
advocaat en opdrachtgever zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor de
zaak van belang kunnen worden geacht. De advocaat zal zich naar beste vermogen inspannen
voor uw zaak, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden
bereikt.
3. Elke aansprakelijkheid van Advocaat4U is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar feitelijk
uitbetaalt, verhoogd met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart Advocaat4U
tegen vorderingen van derden, die schade lijden i.v.m. de verrichte werkzaamheden.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welken hoofde ook, jegens de
opdrachtnemer in verband met de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden
vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de opdrachtnemer zijn ingediend
binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met
voornoemde rechten en/of bevoegdheden, alsmede de feiten waarop hij of zij die rechten en/of
bevoegdheden baseert.
5. Betaling van nota’s dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Declaraties van de
opdrachtnemer zijn vanaf veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en dienen zonder beroep
op opschorting of verrekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van
rechtswege in verzuim verkeert en aan de opdrachtnemer met ingang van de datum van
opeisbaarheid de wettelijke rente over het bedrag van de declaratie verschuldigd is, alsmede de
(buiten-) gerechtelijke kosten van invordering.
6. Het inschakelen van derden, met uitzondering van deurwaarders en rolgemachtigden zal altijd
geschieden in overleg met opdrachtgever. Advocaat4U ziet toe op de werkzaamheden van de
derde, maar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze. Advocaat4U is bevoegd om
namens de opdrachtgever voorwaarden te stellen aan of voorwaarden te aanvaarden die derden
stellen m.b.t. hun werkzaamheden.
7. Op alle opdrachten is het klachtenreglement van Advocaat4U van toepassing. Het reglement
kunt u op de website lezen en downloaden.
8. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een databestand. U hebt het recht tot inzage,
verzet en correctie. Advocaat4u verwijst naar het privacy statement welke op de website is
gepubliceerd en waarmee inzichtelijk is hoe Advocaat4u uitvoering geeft aan de in de AVG
neergelegde informatieplicht aan diegenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt.
9. Na afsluiting van uw dossier wordt het dossier nog gedurende 7 jaar bewaard.

10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en zijn of haar opdrachtgever is bij uitsluiting
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit die rechtsverhouding zullen uitsluitend
worden berecht voor de bevoegde Nederlandse rechter.
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