Algemene Voorwaarden YUR
Toepasselijkheid
Yur Advocaten & Consultants is een
handelsnaam van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Baumgardt
Brökling & Van der Rijt Advocaten B.V.,
gevestigd te Rotterdam (hierna te noemen:
“YUR”.
Alle
diensten
en
andere
werkzaamheden worden uitsluitend verricht
uit hoofde van een overeenkomst van opdracht
met YUR, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn. Toepasselijkheid van
andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen. Niet alleen YUR maar ook
iedere (vroeger) aan YUR verbonden persoon
(de werknemers, de hulppersonen, de partners
en/of de aandeelhouders van YUR) en ieder
voor wiens handelen of nalaten YUR
aansprakelijk is of kan zijn, kan op deze
algemene voorwaarden een beroep doen.
Uitvoering opdracht
Een opdracht wordt, indien deze door YUR
wordt aanvaard, geacht uitsluitend te zijn
verstrekt aan en uitgevoerd door YUR. Dit geldt
ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de
bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De
toepasselijkheid van het bepaalde in artikel
7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Derden
YUR is gerechtigd om derden in te schakelen bij
de uitvoering van de opdracht indien dit naar
oordeel van YUR noodzakelijk is. YUR is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derden. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen in
deze algemene voorwaarden gelden ook indien
YUR aansprakelijk is voor de fouten van derden
of voor het niet deugdelijk functioneren van
door YUR gebruikte materialen zoals onder
meer maar niet uitsluitend apparatuur,
software en gegevensbestanden. YUR is
bevoegd zonder voorafgaand overleg met
opdrachtgever
een
beperking
van
aansprakelijkheid door die derden te
aanvaarden. Aanspraken jegens ingeschakelde
derden zullen op verzoek aan opdrachtgever
worden overgedragen.
Identificatie
YUR is verplicht te voldoen aan de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme. YUR verplicht opdrachtgever
daarom om zich bij het verstrekken van de
opdracht te identificeren met een geldig
legitimatiebewijs.
Daarnaast
zal
YUR
ongebruikelijke transacties onder

omstandigheden kenbaar maken aan de
autoriteiten. Opdrachtgever geeft daarvoor
voor zover nodig bij voorbaat zijn
toestemming.
Honorarium
Opdrachtgever is voor de door YUR verrichte
diensten en werkzaamheden een honorarium
verschuldigd, vermeerderd met kantoorkosten
(ter hoogte van 5% van het verschuldigde
honorarium), omzetbelasting en eventuele
verschotten. Tenzij met opdrachtgever een
speciaal
tarief
of
honorarium
is
overeengekomen, wordt het honorarium
berekend op basis van de door de betrokken
advocaten aan de opdracht bestede tijd,
vermenigvuldigd met de voor die advocaat op
het tijdstip van de bestede tijd geldende
uurtarief.
YUR
is
gerechtigd
een
overeengekomen of door haar vastgestelde
uurtarieven te herzien.
Betaling en voorschot
Declaraties van YUR worden periodiek aan
opdrachtgever in rekening gebracht en dienen
door opdrachtgever binnen 14 dagen na de
declaratiedatum te worden voldaan op de in de
declaratie vermelde rekening en onder
vermelding van het zaaknummer en het
declaratienummer. Daarnaast is YUR te allen
tijde gerechtigd om aan opdrachtgever een
voorschot in rekening te brengen. Ook voor de
voorschotnota geldt een betalingstermijn van
14 dagen, tenzij de voorschotdeclaratie
expliciet een andere betalingstermijn vermeld.
Opdrachtgever komt geen beroep toe tot
opschorting, aftrek, korting of verrekening.
Zolang opdrachtgever een declaratie of een in
rekening gebracht voorschot niet heeft
betaald,
is
YUR
gerechtigd
haar
werkzaamheden op te schorten totdat
volledige betaling heeft plaatsgevonden. YUR
mag een voorschot en hetgeen YUR van
opdrachtgever onder zich heeft of krijgt,
verrekenen met (de oudste) openstaande
declaratie(s).
Betwisten declaratie
Indien opdrachtgever de juistheid van een door
hem ontvangen declaratie betwist dient
opdrachtgever die betwisting binnen 30 dagen
na de datum van de declaratie schriftelijk en
gemotiveerd aan YUR kenbaar te maken. Een
binnen die termijn niet betwiste declaratie
geldt tussen YUR en opdrachtgever als juist.
Een betwisting laat de betalingsverplichting
van opdrachtgever onverlet.
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Wettelijke rente en incassokosten
Na het verstrijken van de betalingstermijn is
opdrachtgever zonder verdere aanmaning in
verzuim en is zij wettelijke (handels)rente
verschuldigd.
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
door YUR moeten worden gemaakt ter
invordering van haar declaraties komen voor
rekening van opdrachtgever. Bij het bepalen
van de hoogte van die kosten wordt aansluiting
gezocht
bij
het
Besluit
vergoeding
buitengerechtelijke
incassokosten
(Stb.
2012,141 en 132).

Aansprakelijkheid opdrachtgever
Indien opdrachtgever de opdracht ten behoeve
van een ander verstrekt (cliënt), zijn
opdrachtgever en diens cliënt hoofdelijk
aansprakelijk voor de (betalings)verplichtingen
die
voortvloeien
uit
de
opdracht.
Opdrachtgever vrijwaart YUR en de aan haar
verbonden personen tegen alle aanspraken
van derden die op enige wijze samenhangen
met de onder de opdracht uitgevoerde
werkzaamheden en voor de daarmee in
verband door YUR te maken kosten, waaronder
begrepen de kosten van juridische bijstand.

Aansprakelijkheidsbeperking YUR
YUR zal zich inspannen om de uit de Opdracht
voortvloeiende werkzaamheden naar haar
beste vermogen uit te voeren. YUR garandeert
echter geen resultaat. Indien door of in
verband met de uitvoering van de opdracht
onverhoopt een gebeurtenis plaatsvindt die
leidt tot aansprakelijkheid van YUR jegens
opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid
uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende
geval
onder
de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van YUR
wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen
risico. De maximale aansprakelijkheid op deze
polis bedraagt € 2.500.000,- (zegge: twee
miljoen vijfhonderd). Indien gewenst kan
opdrachtgever de polisvoorwaarden op het
kantoor van YUR inzien en op uitdrukkelijk
verzoek van opdrachtgever kunnen vooraf
afspraken maken omtrent een eventuele
verhoging van dit maximum en betaling van de
daarvoor verschuldigde extra premie. Indien de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
om
welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is
de aansprakelijkheid van YUR beperkt tot het
door YUR voor de opdracht in rekening
gebrachte bedrag exclusief verschotten en
omzetbelasting en tot een maximum van
€ 7.500,- (zegge: zevenduizend vijfhonderd
euro). Persoonlijke aansprakelijkheid van de (in
het verleden) aan YUR verbonden personen
(waaronder in ieder geval de werknemers, de
hulppersonen, de partners en/of de
aandeelhouders van YUR) wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid wegens
een gebrek in de prestatie en iedere aanspraak
tot schadevergoeding van opdrachtgever
vervalt indien YUR daarover niet uiterlijk
binnen 12 (zegge: twaalf) maanden na
ontdekking daarvan schriftelijk in kennis is
gesteld.

Beëindiging
Onder de voorwaarde dat het door
opdrachtgever verschuldigde ter zake van de
opdracht is voldaan, worden na beëindiging
van een opdracht alle van opdrachtgever
afkomstige bescheiden en (op verzoek van
opdrachtnemer) eventuele andere van het
dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan
opdrachtgever verstrekt. YUR is niet gehouden
bescheiden te bewaren indien na beëindiging
van de opdracht en/of na de laatste daarin
verzonden declaratie, vijf jaar is verstreken.
Kantoorklachtenregeling
Op iedere opdracht is de klachtenregeling van
toepassing. De klachtenregeling kunt u
opvragen bij de officemanager van YUR via
info@yur.nl.
Bescherming persoonsgegevens
Door opdrachtgever aan YUR verstrekte
persoonsgegevens zullen door YUR niet
worden gebruikt of verstrekt aan derden voor
andere doeleinden dan ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht of door YUR te
verzenden nieuwsbrieven, mailings of
commerciële berichten. YUR is gerechtigd
daarvan af te wijken indien zij op grond van de
wet of openbare orde verplicht is om de
betreffende gegevens aan een daartoe
aangewezen instantie te verstrekken. Indien
opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname
van
zijn
persoonsgegevens
in
enig
gegevensbestand van YUR, zal YUR de
betreffende gegevens op eerste schriftelijk
verzoek van opdrachtgever uit het betreffende
bestand verwijderen.
Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en YUR is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Geschillen
zullen
worden
voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

