Algemene voorwaarden van GLV Juridische Diensten

1.

GLV Juridische Diensten (hierna: GLV) is het bureau voor juridische dienstverlening van mr. M.M. Groeneweg, gevestigd te
Pernis en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63179393.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan GLV en voorts op alle
werkzaamheden die daaruit voorvloeien en/of daarmee verband houden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is
uitsluitend mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en GLV.

3.

De aansprakelijkheid van GLV is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste
van de verzekeraar is.

4.

Als om welke reden dan ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitbetaalt, is iedere aansprakelijkheid van GLV
beperkt tot het door GLV in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag, met een maximum van
€ 2.000,-.

5.

Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard door GLV.

6.

De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht, of door
schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

7.

De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van
de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8.

De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

9.

Opdrachtgever is gehouden om GLV tijdig alle informatie, documenten en bewijsstukken te verstrekken die GLV nodig heeft
voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan GLV ter
beschikking gestelde informatie, documenten en bewijsstukken. Dit geldt ook indien deze van derden afkomstig zijn.

10. GLV zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met de opdrachtgever. GLV
is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat GLV eventuele aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de opdrachtgever aanvaardt.
11. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden ten opzichte van GLV in verband met de door GLV verrichte werkzaamheden
vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever of een derde bekend was of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
12. Tenzij anders is overeengekomen zal GLV het honorarium voor de verrichte werkzaamheden berekenen op basis van het aantal
gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief wordt vermeerderd met omzetbelasting
(btw).
13. Naast de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen honorarium en btw brengt GLV de door haar in het kader van de
opdracht gemaakte kosten, zoals deurwaarders-, griffie-, vertaal-, kamer van koophandel-, en koerierskosten, volledig en
inclusief btw aan de opdrachtgever in rekening.
14. De door de opdrachtgever aan GLV verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de opdrachtgever gedeclareerd, tenzij
anders is overeengekomen. GLV is gerechtigd de werkzaamheden tussentijds en/of bij voorschot in rekening te brengen.
15. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij
gebreke van tijdige betaling is GLV gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten of te staken. GLV zal de opdrachtgever
hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
16. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.
17. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en GLV is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden
behandeld door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op en kunnen worden gedownload van www.glv-juridischediensten.nl.

