Algemene voorwaarden Doull
1. Deze algemene voorwaarden zijn door Doull advocaten- en mediationkantoor
(hierna: Doull) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op
de website van Doull, www.doull.nl. Doull is gevestigd in Amsterdam en
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71720340.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reeds vervulde dan
wel nog te vervullen opdrachten en op alle vervolgopdrachten die aan Doull zijn
of worden gegeven door de opdrachtgever (hierna: de cliënt), alsmede op alle
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden.
Afwijkingen ervan zijn voor Doull bindend indien deze specifiek zijn
overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.
3. De toepasselijkheid op de opdracht die door Doull is aanvaard van algemene
voorwaarden van de cliënt of enige andere algemene voorwaarden wordt door
Doull nadrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan
Doull verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij
de uitvoering van door Doull wordt ingeschakeld of in verband daarmee
aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder
algemene titel.
5. Doull is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en op
lopende overeenkomsten.
6. Alle opdrachten van de cliënt gelden als uitsluitend aan Doull gegeven, ook
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door
een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW,
dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel
7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen
waarin twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. In
afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan Doull verbonden personen niet
persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun
dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald
persoon.
7. Bij de uitvoering van een verstrekte opdracht zal Doull zo veel als redelijkerwijs
mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle
overeenkomsten van opdracht hebben betrekking op inspanningsverplichtingen
en nimmer op resultaatverplichtingen. Anderen dan de cliënt kunnen aan de
door Doull gegeven opdracht en/of verrichte werkzaamheden en aan de
resultaten daarvan nimmer rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Doull en de met
haar verbonden personen voor alle aanspraken van eventuele derden ter zake.
Deze vrijwaring omvat mede alle kosten van rechtsbijstand.
8. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van Doull leidt, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt
tot:
(a) het
bedrag
dat
door
de
door
Doull
afgesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met
het toepasselijke eigen risico dat ingevolge de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Doull
komt; of (b) indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
plaatsvindt,
is
de
totale
aansprakelijkheid van Doull beperkt tot het bedrag van het door haar in
rekening gebrachte honorarium ter zake van de desbetreffende (deel)opdracht
met een maximum van € 5000.
9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op
schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Doull aansprakelijk is.
10. Doull is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
De keuze van door Doull in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden
in overleg met de cliënt met inachtneming van de zorg van een goed
opdrachtnemer. Indien Doull een derde bij de uitvoering van een opdracht
inschakelt, dan is Doull: (a) tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor enige
tekortkoming door de derde in de nakoming van diens verplichtingen noch voor
enige fout die door de derde wordt gemaakt; en (b) bevoegd om, als een in het
kader van de opdracht ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, die
beperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
11. De cliënt vrijwaart Doull en de aan haar verbonden personen tegen alle
aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de
uitvoering van een opdracht voor de cliënt. Deze vrijwaring omvat mede alle
kosten van rechtsbijstand. Op eerste verzoek zal Doull de rechten die zij jegens
de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde
veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.
12. Doull ontvangt geen derdengelden en heeft geen Stichting Beheer
Derdengelden.
13. Op grond van de geldende regelgeving is Doull verplicht bij het aanvaarden van
een opdracht onder meer de identiteit van de cliënt vast te stellen, na te gaan
of er niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot
voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zo
nodig zonder toestemming van en zonder het informeren van de cliënt melding
te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de
betreffende autoriteiten.
14. De cliënt stemt er mee in, dat Doull gebruik maakt van elektronische gegevensuitwisseling en realiseert zich dat er ondanks alle door Doull in acht genomen
veiligheidsvoorzieningen geen absolute zekerheid kan worden gegeven tegen
raadpleging daarvan door onbevoegden. Doull is dan ook nimmer aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens die worden verzonden via
openbare netwerken en via netwerken en systemen van derden, dan wel door
onbevoegde toegang tot die gegevens via die netwerken en systemen.
15. Het door Doull aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal worden
berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het

overeengekomen uurtarief. Wanneer met de cliënt is afgesproken dat deze een
voorschot dient te betalen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, zal
dit voorschot met de laatste declaratie in verband met de verstrekte opdracht
worden verrekend.
16. Kosten die Doull ten behoeve van de cliënt aan eventuele derden betaalt (zoals
– maar niet beperkt tot – griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor
uittreksels uit registers, vertaalkosten, kopieerkosten, koerierskosten,
locatiekosten en dergelijke) worden separaat en tegen kostprijs doorbelast.
Voor zover vereist worden alle declaraties verhoogd met het geldende
omzetbelastingpercentage. Als op een later tijdstip blijkt dat Doull de heffing van
omzetbelasting ten onrechte achterwege heeft gelaten, is cliënt alsnog tot de
betaling daarvan gehouden.
17. De termijn waarbinnen de cliënt declaraties van Doull dient te voldoen bedraagt
veertien dagen na de dagtekening daarvan, tenzij anders overeengekomen. Na
afloop van deze termijn is de cliënt die niet tijdig heeft betaald van rechtswege
in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het
openstaande bedrag. Indien daaruit een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van
privépersonen die geen ondernemer zijn de rentevoet voor niethandelstransacties worden gehanteerd. Eventuele bezwaren tegen declaraties
schorten uitsluitend de verplichting op tot betaling van het betwiste gedeelte
daarvan indien deze binnen de genoemde termijn van veertien dagen
gemotiveerd en schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
18. Als betaling ook na aanmaning uitblijft, wordt de cliënt op de dag die volgt op
de daarin genoemde uiterste betaaldatum tevens zogenoemde
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De omvang daarvan wordt
gesteld op 15% van het honorarium met een minimum van € 250. Indien daaruit
een lager bedrag volgt, zal ten aanzien van privépersonen die geen ondernemer
zijn de op rechtspraak.nl gepubliceerde ‘BIK-staffel’ worden gehanteerd. Ook
over buitengerechtelijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd,
alsmede de wettelijke rente.
19. Indien de tussenkomst van de rechter noodzakelijk blijkt om een declaratie te
kunnen incasseren, is de cliënt verplicht om alle daarvoor gemaakte kosten aan
Doull te voldoen. De daarin begrepen advocaatkosten worden tussen partijen
bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is, maar mits in redelijkheid
gemaakt dus wel hoger kan zijn, dan het bedrag dat volgt uit het op
rechtspraak.nl gepubliceerde ‘Liquidatietarief’.
20. Doull heeft het recht om de verdere uitvoering van lopende werkzaamheden bij
niet tijdige betaling van declaraties na een daaraan voorafgaande schriftelijke
mededeling op te schorten. Iedere aansprakelijkheid voor daaruit
voortvloeiende of daarmee in verband staande schade wordt nadrukkelijk
uitgesloten.
21. De cliënt is er mee bekend dat Doull geen ‘gefinancierde rechtsbijstand’
verleent en ziet in het kader van het verlenen van een opdracht dan ook
nadrukkelijk af van alle eventuele aanspraken daarop.

22. Op grond van wettelijke verplichtingen kan Doull gehouden zijn informatie over
de cliënt of door deze uitgevoerde transacties aan derden te verstrekken zonder
dat het is toegestaan dat aan de cliënt te melden. Cliënt is met deze
verplichtingen bekend en aanvaardt dat Doull deze nakomt.
23. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke
ingang, de overeenkomst beëindigen. In geval van beëindiging, is de cliënt is
gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging
verrichte werkzaamheden en de tot de beëindiging ten behoeve van hem
gemaakte onkosten.
24. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse
versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de
Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.
25. Op de dienstverlening van Doull zijn de Klachten-en Geschillenregeling
Advocatuur en de klachtenregeling van Doull van toepassing.
26. De rechtsverhouding tussen Doull en de cliënt of andere derde wordt beheerst
door en is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien
uit of verband houden met: (a) de door of namens Doull verrichte of aan haar
opgedragen werkzaamheden; en/of b) de rechtsverhouding met de cliënt of
andere derde, en die niet kunnen worden opgelost door middel van de in deze
algemene voorwaarden genoemde klachtenregeling en Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur, zijn onderworpen aan de exclusieve
rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de rechtbank Amsterdam.

