ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1.1. Saul Advocaten B.V., hierna te noemen “Saul Advocaten”, is een besloten
vennootschap, die zich ten doel stelt het uitoefenen of doen oefenen van de
rechtspraktijk, in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen de
advocatuur. Saul Advocaten is gevestigd te Almelo en ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70367159.
1.2. In deze algemene voorwaarden worden onder Saul Advocaten mede
begrepen alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde of anderszins
verbonden advocaten en overige personen die bij, voor of namens Saul
Advocaten werkzaam zijn of waren. Daarnaast kunnen derden die bij de
uitvoering van enige opdracht door Saul Advocaten zijn ingeschakeld een
beroep op deze algemene voorwaarden doen.
1.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Het nietige, vernietigde of niet afdwingbare gedeelte zal
worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens
toegestaan.
ARTIKEL 2 - OPDRACHTEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op iedere
opdracht aan Saul Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht
of gewijzigde of aanvullende opdracht. Andere voorwaarden gelden niet,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en Saul
Advocaten schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van zijn
algemene voorwaarden heeft bevestigd.
2.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard
door Saul Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden
uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat
voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van
artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het
geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, zijn
uitgesloten.

2.3 Indien Saul Advocaten dit nuttig of noodzakelijk acht, is hij steeds bevoegd
zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten
uitvoeren door derden.
2.4 De uitvoering van de aan Saul Advocaten verleende opdrachten geschiedt
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Dit geldt ook indien de
werkzaamheden volledig zijn uitbesteed aan derden. Anderen kunnen aan
de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan
en meer in het algemeen de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al
dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.
2.5 Correspondentie zal bij voorkeur per email plaats vinden.
2.6 Na beëindiging van de zaak, zal het dossier nog 5 jaar worden bewaard.
ARTIKEL 3 - BETALING
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder
opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige
aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
3.2 In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet
betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per
maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot
de datum van betaling.
3.3 De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van
het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
3.4 Indien Saul Advocaten zijn vordering in een gerechtelijke procedure
(arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft
gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide
werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van
advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend
adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een
eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
3.5 Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe)
juridische bijstand door Saul Advocaten is ingeroepen, respectievelijk door
Saul Advocaten incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige

nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door
opdrachtgever verschuldigd zijn.
ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis
– waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot
aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
bedrag, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen
risico,
waarop
de
door
Saul
Advocaten
gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
4.2 Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering
mocht
plaatsvinden,
is
iedere
aansprakelijkheid van Saul Advocaten beperkt tot drie maal het exclusief
omzetbelasting berekende honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd
is of zou zijn voor die opdracht, waarvan de werkzaamheden deel uitmaken
die tot de aansprakelijkheid van Saul Advocaten hebben geleid, tot een
maximum bedrag van € 20.000,00.
4.3 Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van
opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband
daarmee willen beperken, houden alle aan Saul Advocaten gegeven
opdrachten de bevoegdheid van Saul Advocaten in om dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te
aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Saul Advocaten voor
onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is
uitgesloten.
4.4 De opdrachtgever vrijwaart Saul Advocaten tegen alle aanspraken van
derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op
enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten
behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de
zijde van Saul Advocaten.
ARTIKEL 5 – GESCHILLEN
5.1 Saul Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling
Advocatuur.
5.2 De klachtenregeling van Saul Advocaten betreft de door Saul Advocaten
gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van
opdrachtgevers van Saul Advocaten over de dienstverlening door een
advocaat van Saul Advocaten.

5.3 Wanneer Saul Advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever
over de dienstverlening door een advocaat van Saul Advocaten met behulp
van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare
oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf
maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de
Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).
5.4 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering
van de dienstverlening door een advocaat van Saul Advocaten, inclusief alle
geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Saul
Advocaten, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Saul
Advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het
Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement).
Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan
voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich
binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Saul Advocaten
wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering
op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies
indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de
Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage
van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke
opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
5.5 Onder een particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die
een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van
de opdracht aan Saul Advocaten niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing
van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de
opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor
gegeven definitie is.
5.6 Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur,
met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van Saul Advocaten, is te
vinden op de website van Saul Advocaten, http://www.meisadvocatuur.nl/,
onder het kopje ‘Klachten- en Geschillenregeling’.

ARTIKEL 6 - TOEPASSELIJK RECHT
6.1 De rechtsverhouding tussen Saul Advocaten en de opdrachtgever word
uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
6.2 Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, kunnen
geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Saul
Advocaten voortvloeien uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank
te Almelo, tenzij de kantonrechter ex artikel 93 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvorderingen bevoegd is.

