RAY ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Ray Advocaten
Ray Advocaten is een besloten vennootschap (B.V.) die zich ten doel stelt
om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest
ruime zin.
2. Toepasselijkheid
2.1. D
 eze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan
Ray Advocaten worden verstrekt.
2.2. D
 eze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle werkzaamheden
waartoe opdracht is gegeven of die welke door Ray Advocaten uit
andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden
verricht, of behoren te worden verricht.
2.3. D
 eze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten
behoeve van aan Ray Advocaten verbonden personen, iedere derde
die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige
opdracht door Ray Advocaten wordt ingeschakeld of in verband
daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke
rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige
algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
3. Opdracht
3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en
aanvaard door Ray Advocaten.
3.2. D
 it geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon
zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor
laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel
7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor
de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is
gegeven, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
3.3. D
 egenen die voor Ray Advocaten werkzaam zijn, zijn niet
persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de gegeven opdracht
eindigt niet door hun dood.
4. Honorarium
4.1. H
 et betreffende honorarium, zonodig vermeerderd met ten behoeve
van de opdrachtgever gemaakte kosten, verschotten en declaraties
van namens de opdrachtgever ingeschakelde derde(n), verhoogd
met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek of
na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening
gebracht.
4.2. H
 et door Ray Advocaten gehanteerde honorarium wordt jaarlijks
geïndexeerd.
4.3. R
 ay Advocaten is gerechtigd om (algemene en niet gespecificeerde)
kantoorkosten in rekening te brengen.
4.4. R
 ay Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een
voorschot te verlangen en naar keuze het voorschot met de
eerstvolgende declaratie of met de uiteindelijke einddeclaratie
te verrekenen. Bij gebreke van een tijdige betaling van een
(voorschot)declaratie is Ray Advocaten gerechtigd de te verrichten
werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
4.5. M
 et betrekking tot opdrachten die worden behandeld op basis
van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het
in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de
toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

5. Betaling
5.1. Betaling van een declaratie dient, tenzij anders aangegeven, binnen
14 dagen na declaratiedatum te geschieden.
5.2. Ingeval Ray Advocaten zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke
maatregelen ter incassering van de declaratie te nemen, dan komen
alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de
opdrachtgever.
6. Persoonsgegevens en archivering
6.1. Ray Advocaten verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in
het kader van de uitvoering van de door de opdrachtgever verstrekte
opdracht(en). Op grond van de voor Ray Advocaten geldende weten regelgeving is Ray Advocaten verplicht om zich van de identiteit
van de opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen
te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt de
opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel
bepaalde.
6.2. Ray Advocaten zal een dossier na verzending van de laatste
declaratie archiveren en gedurende 5 jaar bewaren. Na afloop van
deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd
en kunnen derhalve geen stukken meer bij Ray Advocaten worden
opgevraagd. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor
eventuele aanvullende - en/of vervolgopdrachten van opdrachtgever.
7. Aansprakelijkheid
7.1. Iedere aansprakelijkheid van Ray Advocaten voor directe en
indirecte schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat
door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd.
7.2. De hiervoor omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt niet
in geval van opzet of grove schuld van Ray Advocaten,
7.3. Bij het inschakelen van derden zal Ray Advocaten steeds de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ray Advocaten is echter niet
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.
7.4. Ray Advocaten gaat ervan uit en bedingt bij deze dat
elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de
opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Ray
Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten
van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze
samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de
opdrachtgever verricht.
7.5. Indien er sprake is van schade waardoor Ray Advocaten
aansprakelijk is, dan heeft Ray Advocaten te allen tijde het recht
deze schade ongedaan te maken indien en voor zover dit mogelijk
is.
7.6. Ray Advocaten is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of
anderszins teniet gaan van bescheiden.
7.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder
vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop
het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had
moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval
24 maanden na de datum van de laatste declaratie. Het in dit artikel
bepaalde geldt ook jegens opdrachtgever indien een derde (tevens)
schadevergoeding vordert in verband met een door Ray Advocaten
aan opdrachtgever verleende dienst.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ray Advocaten wordt
beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhouding
voortvloeien kunnen ter beslechting aan de rechtbank Limburg, locatie
Roermond worden voorgelegd. Klachten ten aanzien van advocaten
kunnen ook worden voorgelegd aan de Geschillencommissie te Den Haag.

