ALGEMENE VOORWAARDEN
_______________________________________________________________________

Algemeen
Artikel 1:
1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame
advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de
desbetreffende bij J&J Law aangesloten advocaat, verder te noemen “de advocaat” en een
derde, verder te noemen “opdrachtgever”, tot stand komen, waarbij de advocaat bepaalde
werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Overeenkomsten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel komen slechts tot stand nadat
de advocaat de opdracht voor het verrichten van de werkzaamheden schriftelijk heeft
aanvaard of nadat door de advocaat uitvoering aan de opdracht wordt gegeven.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de advocaat. De werkzaamheden in het
kader van de uitvoering van voormelde opdrachten vinden plaats onder verantwoordelijkheid
van de advocaat en met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 van
het burgerlijk wetboek.
6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
7. De overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
inhoud of de strekking van de betreffende opdracht anders voortvloeit.

Uitvoering werkzaamheden
Artikel 2:
1. Alle werkzaamheden worden door de advocaat uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter
van een inspanningsverplichting, zodat resultaten van verrichte werkzaamheden niet kunnen
worden gegarandeerd.

2. Wanneer de advocaat dat nodig acht in het kader van de uitvoering van de opdrachten,
heeft zij het recht om derden in te schakelen, bij de keuze waarvan uiterste zorgvuldigheid in
acht genomen zal worden. Voor de gedragingen van deze derden draagt de advocaat geen
verantwoordelijkheid.
3. Opdrachtgever is gehouden alle informatie die de advocaat nodig acht voor het kunnen
uitvoeren van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
4. De advocaat en opdrachtgever garanderen dat alle van de andere partij ontvangen
gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim
blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Honorarium
Artikel 3:
1. De advocaat brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening welke wordt
berekend aan de hand van de door de advocaat gehanteerde tarieven,
2. De advocaat declareert zijn werkzaamheden in beginsel op basis van een uurtarief, echter
in afwijking daarvan kan de advocaat met opdrachtgever overeenkomen dat de
werkzaamheden zullen worden verricht tegen een van te voren vastgesteld honorarium dat
niet afhankelijk is van tijdsduur.
3. Alle gehanteerde tarieven zijn altijd exclusief BTW.
4. Indien de advocaat voor het uitvoeren van de opdracht derden dient in te schakelen, is hij
gerechtigd om deze kosten door te berekenen aan opdrachtgever.
5. In het geval er sprake is van meerwerk is de advocaat gerechtigd om dit apart aan
opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander conform de door de advocaat
gehanteerde tarieflijsten. Onder meerwerk wordt verstaan aanvullingen en/of wijzigingen op
de werkzaamheden welke onderwerp zijn van de overeenkomst.
6. De advocaat verricht zijn werkzaamheden in beginsel op basis van voorschotnota’s,
tussentijdse- en einddeclaraties.

Betaling
Artikel 4:
1. Betaling van de declaraties dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum op de door de advocaat voorgeschreven wijze.

2. In het geval van een voorschotnota zal de advocaat zijn werkzaamheden voor het eerst
aanvangen nadat het bedrag van de voorschotnota volledig is betaald.
3. Indien het bedrag van de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, dan wel
slechts gedeeltelijk is voldaan, is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn de vorderingen
op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Opdrachtgever is over alle
bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die
dag vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
Daarnaast is opdrachtgever verplicht de advocaat de buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten volledig te vergoeden.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door aan J&J Law
verschuldigde.

Levering
Artikel 5:
1. Indien een leveringstermijn overeen is gekomen zal de advocaat ernaar streven om de
werkzaamheden binnen deze termijn te leveren. De leveringstermijn zal zoveel als mogelijk
door de advocaat in acht worden genomen maar hij kan daar niet voor instaan.
2. Wanneer de advocaat voorziet dat de werkzaamheden niet binnen de leveringstermijn
kunnen worden verricht zal zij opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte
brengen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding en levert dit geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
Artikel 6:
1. Indien de advocaat ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan zijn
verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Alsdan kan opdrachtgever geen
aanspraak maken op schadevergoeding.
2. Indien de periode dat de overmacht voortduurt langer is dan twee maanden, is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
3. Voor zover de advocaat ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is hij
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid
Artikel 7:
1. De advocaat is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding behoudens in
het geval deze schade door opzet of grove schuld van de advocaat is veroorzaakt.
2. In alle gevallen waarbij in rechte zou komen vast te staan dat de advocaat wel voor enige
schade voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk is, is de
aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag dat de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval zal uitkeren.
3. Indien de advocaat bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt van derden, is
hij voor de gedragingen van die derden nimmer aansprakelijk. Dit ontslaat de advocaat
evenwel niet van zijn verplichting om zorgvuldigheid te betrachten bij de keuze van die
derden.

Ontbinding
Artikel 8:
1. Tenzij het gaat om een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen de advocaat en
opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
2. Ingeval opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de advocaat het recht de opdracht met
onmiddellijke ingang te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
3. De advocaat is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en
zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen,
indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van de advocaat
onttrekken en waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis droeg, de
voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
4. Indien opdrachtgever een of meer bepalingen van de overeenkomst niet of niet-tijdig
nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, of door de vertraging aan de zijde van
opdrachtgever niet langer van de advocaat kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de advocaat gerechtigd
om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomt van de rechter, de overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien enige betaling door opdrachtgever niet binnen de in artikel 4 lid 1 gestelde termijn is
verricht, zal opdrachtgever zonder nadere mededeling in gebreke zijn. De advocaat is alsdan
gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst tussentijds te
beëindigen.
Indien de advocaat tot opschorting of ontbinding overgaat, behoudt hij \ijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst en is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel doet niet af aan de overige rechten
die de advocaat uit hoofde van de wet en overeenkomst heeft, waaronder het recht op
schadevergoeding

Toepasselijk recht
Artikel 9:
De rechtsverhouding tussen de advocaat en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands
recht.

Bevoegde rechter
Artikel 10:
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam.

