Algemene Voorwaarden
1.

Te Pas Advocaten Kantoor B.V., handelende onder de naam Te Pas Advocaten, is een
naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die zich ten doel stelt het beoefenen van
de advocatuur alsmede van de adviespraktijk.

2.

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht,
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Te Pas
Advocaten, bestuurder(s) of aan personen die in dienstbetrekking bij Te Pas Advocaten werkzaam
zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3.

Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al
dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband
daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

4.

Bij gebreke van tijdige betaling is Te Pas Advocaten zonder nadere ingebrekestelling
gerechtigd de wettelijk rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden
gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden
opgeschort, als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

5.

Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Te Pas Advocaten, ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt
uitgevoerd. De artikelen 7:404 alsmede 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van
toepassing. De bestuurder(s), alsmede degene die al dan niet in dienstbetrekking tot Te Pas
Advocaten staan zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

6.

Te Pas Advocaten zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen en (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze
derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever
overleggen. Te Pas Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de
derde gelden of die door de derde worden bedongen te accepteren. Te Pas Advocaten zal deze
voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de
opdracht door de derde betreft.
Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

7.

8.
9.

Iedere aansprakelijkheid van Te Pas Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden
niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door Te Pas
Advocaten in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte en reeds voldane bedragen.
Afgesloten dossiers worden voor de duur van vijf jaar bewaard.
De rechtsverhouding tussen Te Pas Advocaten en de opdrachtgever, alsmede degenen
die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

