Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor JPB Legal

Artikel 1 - Algemene gegevens
Mr. J.P. den Besten h.o.d.n. Advocatenkantoor JPB Legal neemt als eenmanszaak aan het rechtsverkeer deel
en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK nummer 59115343), in
deze algemene voorwaarden verder te noemen “JPB Legal”.
Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JPB Legal aanvaarde opdrachten, tenzij
voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig
schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
aanvullende en/of vervolgopdrachten van de cliënt. JPB Legal is bevoegd om deze algemene voorwaarden te
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en op lopende opdrachten
c.q. reeds bestaande overeenkomsten.
Artikel 3 - Uitvoering opdracht
1) De kantoororganisatie van JPB Legal voldoet aan de Kwaliteitsstandaard Advocatuur.
2) JPB Legal werkt op basis van een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden, met
terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en verricht door JPB
Legal. De cliënt stemt er mee in, dat in voorkomend geval de werkzaamheden worden uitgevoerd door
derden in opdracht van JPB Legal.
3) Dossiers worden gedurende 5 jaar na de opdracht bewaard waarna deze worden vernietigd.
Artikel 4 - Informatieplicht
De cliënt verplicht zich er toe om JPB Legal direct te informeren over van belang zijnde feiten en
omstandigheden, zodra deze bij de cliënt bekend zijn. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan JPB Legal verstrekte gegevens en informatie. JPB Legal kan in ieder geval de
overeenkomst van opdracht - onder opgave van reden - voortijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen in
het geval dat er sprake is van een vertrouwensbreuk met de cliënt.
Artikel 5 - Honorarium
1) Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan JPB Legal een honorarium verschuldigd, vermeerderd
met verschotten en omzetbelasting (BTW).
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2) De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen te
rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie, tenzij op de declaratie zelf een andere termijn is
aangegeven.
3) Bij gebreke van een tijdige betaling is de cliënt - zonder dat daarvoor een verdere aanmaning of
ingebrekestelling nodig is - in verzuim en is de cliënt vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd
over het openstaande bedrag. JPB Legal is in dat geval tevens bevoegd om de werkzaamheden in alle
lopende zaken van de cliënt op te schorten en betaling van een voorschotnota te verlangen na betaling
waarvan de werkzaamheden worden hervat danwel is JPB Legal bevoegd om haar werkzaamheden te
beëindigen. JPB Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of
beëindiging van de werkzaamheden.
4) Indien incassomaatregelen nodig zijn wordt de aan de incasso bestede tijd tegen het overeengekomen
uurtarief aan de cliënt in rekening gebracht, vermeerderd met deurwaarderskosten en griffierecht.
5) Wanneer de cliënt het niet eens is met een declaratie heeft hij gedurende 30 dagen het recht om zich
hierover schriftelijk of per e-mail te beklagen. Na ommekomst van 30 dagen wordt de cliënt geacht
akkoord te zijn met de declaratie en vervalt het klachtrecht en opschortingsrecht.
6) JPB Legal werkt standaard met een voorschotnota: deze moet per omgaande worden voldaan. De
voorschotnota wordt met de einddeclaratie verrekend. De werkzaamheden worden pas opgestart nadat
de voorschotnota door de cliënt is voldaan.
7) Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde
rechtsbijstand geldt dat het voorschot de minimale eigen bijdrage bedraagt, zoals deze jaarlijks steeds
wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien op grond van de afgegeven definitieve
toevoegingsbeslissing een hogere eigen bijdrage wordt vastgesteld, dient de cliënt het verschil nadien
uiterlijk binnen 14 dagen na de definitieve toevoegingsbeslissing bij te betalen.
8) Declaraties kunnen naast overschrijving per bank ook tijdens de openingstijden van het kantoor door
middel van een PIN-transactie betaald worden.
Artikel 6 - Gefinancierde rechtsbijstand
1) Het recht op gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de overheid een gedeelte van de advocaatkosten
betaalt. De cliënt moet zelf meestal een eigen bijdrage betalen waarvan de hoogte wordt vastgesteld
door de Raad voor Rechtsbijstand. Griffierecht, leges en verschotten alsmede kosten die niet voor
vergoeding in aanmerking komen op grond van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand komen
voor eigen rekening van de cliënt worden apart doorbelast. Het recht op gefinancierde rechtsbijstand
heeft geen invloed op een proceskostenveroordeling: deze komt volledig voor rekening van de cliënt.
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2) Als de cliënt mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgt JPB Legal de
aanvraag. Als de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt afgewezen op grond van de
inkomens- en/of vermogenssituatie van de cliënt geldt het uurtarief dat is opgenomen in de
opdrachtbevestiging.
3) Als de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand op grond van het inkomen en/of vermogen van de
cliënt is afgewezen kan deze zelf binnen zes weken een verzoek tot peiljaarverlegging indienen bij de
Raad voor Rechtsbijstand. JPB Legal verzorgt dit niet. Het formulier peiljaarverlegging is te vinden op
www.rvr.org.
4) De aan de cliënt afgegeven toevoeging kan achteraf worden ingetrokken op grond van het behaalde
resultaat. In dat geval ontvangt de cliënt een declaratie op basis van het uurtarief dat is opgenomen in
de opdrachtbevestiging.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1) Elke aansprakelijkheid van JPB Legal wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van JPB Legal is beperkt
tot het bedrag wat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Als de verzekeraar niets uitkeert en de
aansprakelijkheid van JPB Legal vaststaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag
van € 5.000,-- (zegge vijfduizend euro), exclusief BTW.
2) JPB Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bij de uitvoering van een opdracht door haar
ingeschakelde derden. Het inschakelen van derden geschiedt waar mogelijk wel in overleg met de
opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
3) Naast JPB Legal kunnen ook derden die bij een opdracht zijn ingeschakeld (geweest), een beroep doen
op deze algemene voorwaarden.
Artikel 8 - Klachten - en geschillen
JPB Legal hanteert een interne klachtenregeling, geldend voor de advocatengroep JuriQueeste, van welke
groep JPB Legal deel uit maakt. Dit is een groep advocatenkantoren, welke een overlegverband is aan gegaan
in het kader van o.m. intervisie en kwaliteitsbewaking, maar de groep vormt expliciet geen economische,
juridische en/of fiscale eenheid in het economisch verkeer. Het gaat om een samenwerking op vrijwillige
basis, waarbij individuele afspraken gemaakt kunnen worden en ook de groep als geheel afspraken kan
maken om elkaar in de beroepspraktijk van de advocatuur op enigerlei wijze behulpzaam te zijn. De
klachtenregeling is in dit overlegverband ontwikkeld. De klachtenregeling ligt ter inzage op kantoor en wordt
desgevraagd aan de cliënt ter hand gesteld.
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Artikel 9 - Derdengelden
Gelden die door JPB Legal ten behoeve van de cliënt worden ontvangen, worden gestort op het
bankrekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden van JPB Legal. Tenzij een afwijkende
schriftelijke afspraak ter zake wordt gemaakt, is JPB Legal niet verplicht aan de cliënt over de ontvangen
derdengelden rente te vergoeden.
Artikel 10 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en JPB Legal wordt beheerst door het Nederlands recht.
Geschillen uit deze rechtsverhouding kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.
Utrecht, 15 december 2016
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