ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De openbare burgerlijke maatschap Oomen & Sweep Advocaten (hierna: ‘O&S’) is ingeschreven in het
handelsregisteronder nummer 34392462. De maten zijn praktijkvennootschappen. De advocaten die werkzaam
zijn bij O&S zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag).
Het BTW nr. van O&S advocaten is NL822419245B01.
2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Chubb European Group Limited (Postbus 704, 2130 AS
Hoofddorp) en heeft een limiet van € 1.000.000,-- per aanspraak met een maximum van € 2.000.000,-- per
verzekeringsjaar.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten (ook
toekomstige of vervolgopdrachten) en rechtshandelingen tussen O&S en opdrachtgever.
4. Ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, wordt de opdracht uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door O&S. Het staat haar vrij bij de uitvoering van de opdracht andere medewerkers
van O&S in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW is
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Derden kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
6. O&S is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht en de kosten hiervan door te
belasten. O&S is voor gedragingen van die derden niet aansprakelijk.
7. O&S brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening op basis van een uurtarief en een
bijkomende vergoeding van 6% voor kantoorkosten (e.e.a. te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte
kosten van derden (verschotten). O&S heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in
rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen en is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen van
de opdrachtgever.
8. O&S is gerechtigd elektronisch te declareren.
9. De opdrachtgever is gehouden declaraties binnen 14 dagen na datum van de declaratie te betalen, zonder
opschorting of verrekening.
10. Indien de opdracht is verstrekt door of namens meerdere (rechts- of natuurlijke) personen, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van de declaraties.
11. Indien de uitvoering van een opdracht door O&S Advocaten leidt tot aansprakelijkheid van O&S en/of haar
medewerkers, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
aansprakelijkheidsverzekering van O&S wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,--, waarbij geldt dat O&S en haar medewerkers nimmer
aansprakelijk zijn voor gevolgschade (zoals gederfde winst/omzet), en bedrijfsschade (zoals wegens
bedrijfsstagnatie), behoudens in geval van opzet of (daadwerkelijk) bewuste roekeloosheid. Alle aanspraken
van opdrachtgever uit hoofde van aansprakelijkheid vervallen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is
geworden of had behoren te zijn met deze aanspraken.
12. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt en gelden mede ten behoeve van de maten, en alle
andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht door O&S zijn ingeschakeld.
13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en O&S wordt beheerst door Nederlands recht; geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
14. Klachten - van welke aard dan ook - van een opdrachtgever over O&S en de bij haar werkzame personen
worden (kosteloos) doorgeleid aan mr. I.N.A. Denninger (of diens plaatsvervanger), de klachtfunctionaris. De
klachtfunctionaris stelt klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de
klacht, en zal binnen een maand na indiening van de klacht (behoudens een afwijking van deze termijn, in
welk geval gemotiveerd zal worden aangegeven waarom afwijking gerechtvaardigd is en welke termijn dan zal
worden gehanteerd) schriftelijk en gemotiveerd oordelen over de gegrondheid van de klacht. Mocht deze
klachtenregeling niet tot een oplossing leiden dan kan een eventueel geschil ter beslechting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter.
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