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ALGEMENE VOORWAARDEN

Advocatenkantoor Wolf Legal, gevestigd te Vlissingen, wordt gedreven door de maatschap Wolf Legal,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53'144872, en stelt zich ten doel de praktijk
van advocaat alsmede van juridisch adviseur uit te oefenen.
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Wolf Legal worden verstrekt en zijn

mede bedongen ten behoeve van personen die direct of indirect betrokken zijn bij de dienstverlening
door Wolf Legal.
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Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7'.404 en7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend
te zijn opgedragen aan en aanvaard door Wolf Legal. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten
behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de verríchte
werkzaamheden.

4.

De opdrachtgever vrijwaart Wolf Legal voor aanspraken van derden die op enige wijze verband houden
met de opdracht en vergoedt de kosten die Wolf Legal in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten
maken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Wolf Legal.
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Wolf Legal zal zo nodig bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelen die niet of indirect aan het
kantoor zijn verbonden en zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens deze
eventuele beperkingen van aansprakelijkheid van derden aanvaarden. Wolf Legal zal daarbij de nodige
zorgvuldigheid betrachten, maar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

6.

Wolf Legal is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van
Advocaten. De aansprakelijkheid van Wolf Legal is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in
het betreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van Wolf Legal komt. lndien en voor zover om welke reden dan ook
geen uitkering plaatsvindt krachtens genoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Wolf Legal
beperkt tot een bedrag van € 1 5,000 ol indien het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende
opdracht hoger is dan € 1 5.000, tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende opdracht in rekening
gebrachte honorarium, met een maximum van € 30.000. Een aanspraak jegens Wolf Legal vervalt, indien
de opdrachtgever niet binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon
zijn met de feiten waarop zijn aanspraak is gebaseerd, zijn aanspraak schriftelijk gemotiveerd bekend
heeft gemaakt aan Wolf Legal.
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Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van de bestede
tijd vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Daarnaast worden bijzondere onkosten, zoals
nota's van deurwaarders, deskundigen, reis- en verblijfkosten, griffierecht en dergelijke, separaat in
rekening gebracht. Alle genoemde bedragen worden vermeerderd met omzetbelasting, indien dat is
voorgeschreven. Wolf Legal kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen. De
uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan. Een voorschot
wordt verrekend met de laatste factuur voor de betreffende opdracht.

8.

Werkzaamheden en verschotten worden in beginsel per maand in rekening gebracht. Facturen dienen
binnen dertig (30) dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder
ingebrekestelling in verzuim verkeert en wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd is. Zolang betaling uitblijft, is Wolf Legal gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Wolf
Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
De opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.

9.

Het dossier zal worden bewaard gedurende tien jaren, gerekend vanaf de dag waarop het dossier werd
gesloten. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd.

10.

Wolf Legal hanteert een kantoorklachtenregeling, die van toepassing is op de dienstverlening van Wolf
Legal. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een afschrift van de kantoorklachtenregeling kosteloos
toegezonden. lndien een klacht niet is opgelost na behandeling door de klachtenfunctionaris van Wolf
Legal, kan deze ter verkrijging van een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de bevoegde
burgerlijke rechter.

11.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Wolf Legal wordt beheerst door Nederlands recht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

