ALGEMENE VOORWAARDEN MANZ Legal

1. Opdrachtnemer
1.1 MANZ Legal is een samenwerkingsverband tussen de
burgerlijke maatschap MANZ Legal en Van Zinderen Advocatuur.
1.2 Opdrachten worden verstrekt aan ofwel MANZ Legal ofwel
Van Zinderen Advocatuur. Uitsluitend de opdrachtbevestiging
bepaalt wie opdrachtnemer is.
2. Gelding
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
diensten verleend door of namens MANZ Legal.
2.3 De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele
aanvullende en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.4 MANZ Legal is bevoegd om deze algemene voorwaarden te
wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe
overeenkomsten tot het verrichten van diensten en op lopende
overeenkomsten.
3. Opdracht
3.1 In de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal
MANZ Legal de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
3.2 Door aanvaarding van een opdracht ontstaat een
inspanningsverbintenis, tenzij partijen een bepaald resultaat
afspreken.
3.1 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met
onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De
opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot
het moment van beëindiging van de verrichte werkzaamheden
4. Derden
4.1 Bij de uitvoering van een opdracht en voor zover zinvol voor
vervulling van de verstrekte opdracht, mag MANZ Legal derden
inschakelen.
4.2 Het tekortschieten van een ingeschakelde derde kan alleen
aan MANZ Legal worden toegerekend, indien de opdrachtgever
aantoont dat deze keuze van MANZ Legal niet zorgvuldig was.
4.3 De opdrachtgever staat het MANZ Legal toe om informatie uit
het dossier te delen met derden, als de vervulling van de
opdracht zulks vereist.
5. Facturering
5.1 MANZ Legal brengt als honorarium voor verrichte diensten
het afgesproken uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd
in rekening, tenzij anders is afgesproken.
5.2 Verschotten (zoals griffierechten e.d.) en andere kosten
(zoals reiskosten, koerierskosten e.d.) zullen worden
doorberekend aan de opdrachtgever.
5.3 MANZ Legal is gerechtigd om aan de opdrachtgever een
voorschot in rekening te brengen en de uitvoering van de
werkzaamheden af te laten hangen van de ontvangst van de
betaling van dit voorschot.

5.4 Inzake nieuwe en lopende opdrachten is MANZ Legal gerechtigd de
gehanteerde tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen.
5.5 Betaling van de facturen van MANZ Legal dient plaats te vinden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn
is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.6 In geval de opdrachtgever in verzuim is, zal MANZ Legal over de
openstaande factuur een vertragingsrente ter hoogte van 1,5% per
maand in rekening brengen. Voorts zullen invorderingskosten in
rekening gebracht worden ter hoogte van 15% van het bedrag van de
openstaande facturen, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn.
5.7 Zolang een factuur door de opdrachtgever onbetaald is gebleven,
kan MANZ Legal de verdere uitvoering van werkzaamheden opschorten.
MANZ Legal is niet aansprakelijk voor schade die voor de
opdrachtgever ontstaat als gevolg van deze opschorting van
werkzaamheden.
6. Aansprakelijkheid
6.1 de opdrachtnemer (de burgerlijke maatschap MANZ Legal of Van
Zinderen Advocatuur) is slechts aansprakelijk voor de door
opdrachtgever geleden directe schade voor zover de respectievelijke
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het
maximale
bedrag
waartoe
de
respectievelijke
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, te vermeerderen met het
eigen risico welke ingevolge deze polis geldt.
6.3 Voor zover de respectievelijke polis geen dekking biedt is de
aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende dossier in
rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000.
6.4 Het recht op enige schadevergoeding vervalt na verloop van 30
dagen nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijze
bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade.
6.5 De opdrachtgever vrijwaart MANZ Legal voor vorderingen van
derden, ontstaan ten gevolge van de uitvoering van een aan MANZ
Legal verleende opdracht.
6.6 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
7. Geschillen
7.1 Op de verhouding tussen opdrachtgever en MANZ Legal is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van alle
geschillen tussen opdrachtgever en MANZ Legal kennis te nemen.
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