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1.Eenmanszaak
Romana le Roy Advocatuur, tevens handelend onder de naam Mr. Romana le Roy, is een eenmanszaak, hierna
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ook te noemen: “het kantoor”. Het kantoor is aangesloten bij de Nederlandse
Advocaten.
M +316 422 843 15

2.Toepasselijkheid
info@romanaleroy.nl
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan het kantoor gegeven opdrachten en
www.romanaleroy.nl
uitdrukkelijk ook op aanvullende en vervolgopdrachten.
2.2 In geval van wijziging van deze voorwaarden door het kantoor gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf
de dag van publicatie op www.romanaleroy.nl, voor alle nieuwe opdrachten.
3. Opdracht
3.1 De rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht.
3.2 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de
inhoud en uitvoering ervan geen rechten ontlenen.
3.3 Het kantoor is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens
de opdrachtgever. Hierbij wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Indien redelijkerwijs mogelijk
gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders,
procesadvocaten en koeriers in beginsel zonder overleg plaatsvindt. Het kantoor is bevoegd namens of ten
laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
3.4 De opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor alle aanspraken van derden en de door het kantoor
in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.5 Gedurende 5 jaar na het afsluiten van een zaak wordt het betreffende dossier in het archief van het
kantoor bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.
3.6 De kantoorklachtenregeling van het kantoor staat gepubliceerd op de website www.romanaleroy.nl en is
van toepassing op de overeenkomst.
3.7 Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme) is het kantoor verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke
transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
3.8 Het kantoor kan geen derdengelden ontvangen omdat deze geen stichting derdengelden ter beschikking
heeft.
3.9 Het kantoor beschikt over twee vaste (externe) waarnemers, beiden advocaat te Haarlem. In geval van
(korte) afwezigheid wegens vakantie zal dit duidelijk via een out of the office reply en voicemailbericht
worden aangegeven en bovendien al zoveel mogelijk op voorhand zijn besproken. In geval van langdurige
afwezigheid, wanneer het kantoor onverhoopt en plotseling langdurig onbereikbaar mocht zijn, kan er worden
gebeld met 023 - 532 62 40 (Advocatenkantoor Koppen en Jager). In dat geval wordt beoordeeld of de
externe waarnemer wordt ingeschakeld.
4. Honorarium en betaling
4.1 Het door het kantoor aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de
jaarlijks door het kantoor vast te stellen uurtarieven.
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4.2 In het geval het kantoor op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkzaamheden
verricht
en aan
2011 ML
Haarlem
de opdrachtgever een toevoeging is verleend die naderhand door de Raad voor
Rechtsbijstand
wordt
ingetrokken, zal het kantoor de door haar voor die opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsnog op basis
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van het door haar gehanteerde uurtarief declareren.
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4.3 Het kantoor is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten,
info@romanaleroy.nl
voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht verrekend.
www.romanaleroy.nl
4.4 De door het kantoor te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever in verzuim is.
5. Aansprakelijkheid en verval
5.1 De aansprakelijkheid van het kantoor is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald, vermeerderd met het
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van het kantoor
komt. Verzekeraar is HDI Global Specialty SE, gevestigd aan de Westblaak 14 te (3012 KL) Rotterdam,
telefoonnummer 010 - 4036100. Indien de opdrachtgever dat wenst kan deze de polisvoorwaarden op het
kantoor inzien.
5.2 Indien en voor zover geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, om welke reden
dan ook, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag van ¤ 5.000,- per opdracht of,
indien het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag
van het honorarium dat door het kantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening is gebracht
en tijdig door de opdrachtgever is betaald in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de
gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum van
¤ 10.000,-.
5.3 Bij het inschakelen door het kantoor van derden, kan het kantoor behoudens eigen tekortkomingen
– waarvoor het in de artikelen 5.1 en 5.2 gestelde geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks
aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever het kantoor voor elke aanspraak van de derde in verband met die
aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor het kantoor.
5.4 Indien bij de dienstverlening gebruik wordt gemaakt van transmissie via internet en/of via andere
openbare of voor derden toegankelijke elektronische, telefoon- of andere netwerken, is de vertrouwelijkheid
van dergelijke transmissies niet gewaarborgd en is het kantoor niet aansprakelijk voor schade die
opdrachtgever mocht lijden doordat derden zich toegang verschaffen tot de voor opdrachtgever bestemde
informatie of door ongeautoriseerde openbaarmaking door derden.
5.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens het kantoor in verband met
door het kantoor verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de
dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop
deze zijn aanspraak baseert.
5.6 Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van de voor en tevens namens Romana
le Roy Advocatuur werkzame personen. De in artikelen 3.4 en 5.3 vervatte vrijwaringen gelden voor hen
rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, behoudens opzet
of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 5.5 vervatte vervalbeding ten
behoeve van deze personen rechtstreeks.
5.7 Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen,
vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens
het kantoor, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door het kantoor.
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6. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Mr. R.G.N. le Roy
6.1 Op alle aan het kantoor verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
De rechtbank
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opdrachtgever mochten ontstaan. Indien het kantoor als eisende partij optreedt is zij evenwel gerechtigd het
geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever
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