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1. Lavain Advocatenkantoor (hierna: Lavain) is een eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 76373223, en stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te (doen)
oefenen, bij welke uitoefening Lavain zich kan laten bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van
opdrachten worden ingeschakeld.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of
vervolgopdracht daaronder begrepen, die aan Lavain wordt verleend behoudens voor zover bij de
totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Onder Opdrachtgever wordt
verstaan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon en een (rechtsbijstand)verzekeraar van een persoon. Indien
Opdrachtgever twee of meer personen betreffen, is Opdrachtgever hoofdelijk verbonden aan alle
verplichtingen. Al de bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de
medewerkers van Lavain en van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van Lavain werkzaam
zijn en/of zijn geweest. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen, ook
derden, die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
Opdrachtgever vrijwaart Lavain voor eventuele aanspraken die verband houden met of voortvloeien uit de
voor of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B W, geacht
uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door Lavain, ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De plaats waar
de opdracht wordt uitgevoerd is Stein, tenzij anders bepaald.

4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening door Lavain de inschakeling van een derde nodig is zal
daarover zo mogelijk met de Opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal
Lavain steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lavain is gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Lavain is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

5. Iedere aansprakelijkheid van Lavain is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van
de door Lavain gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen
risico dat Lavain in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere a ansprakelijkheid beperkt tot het door Lavain in
de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium.
Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Aansprakelijk voor
schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet -beschikbaarheid van de
(eventuele) digitale toegang van de Opdrachtgever dan wel cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten
veroorzaakt door het gebruik van digitale b edrijfsmiddelen is geheel uitgesloten, behoudens voor zover de
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Lavain.
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Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval drie (3) 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 één jaar na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een
derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Lavain aan Opdrachtgever verleende dienst. Elke vordering
tot schadevergoeding jegens medewerkers, advocaten en derden die namens Lavain bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever aan Lavain honorarium, vermeerderd met
verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het op dat
moment geldende mar ktconforme uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verschotten, zoals
deurwaarderskosten, griffierechten en kosten van derden zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de verschotten
of kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk in rekening geb racht. De plaats waar betaling hiervan dient te
geschieden, is Stein. Per de eerste dag van ieder nieuw kalenderjaar wordt het uurtarief verhoogd met ten
minste de CPI-índex (alle huishoudens) over het voorafgaande kalenderjaar. Verrichte werkzaamheden
kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een la ngere periode dan één maand,
tussentijds in rekening worden gebracht. Lavain is gerechtigd van de Opdrachtgever de betaling van een
voorschot te verlangen. Betaling van de declaraties van Lavain dient te geschieden binnen 14 dagen na
dagtekening of van een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Bij overschrijding van deze termijn is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende
wettelijke rente c.q. bij handelsovereenkomsten de wettelijke handelsr ente. Indien Lavain moet overgaan tot
het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van
buitengerechtelijke incasso ten laste van de Opdrachtgever. Deze worden gesteld op ten minste 15% van de
hoofdsom vermeerderd met de verschotten. Tevens is een boete verschuldigd van ten minste 5% van het
openstaande bedrag. Lavain is gerechtigd zijn declaraties te verrekenen met de van Opdrachtgever
verschuldigde bedragen.

8. Lavain kent ten behoeve van cliënten een kantoorklachtenregeling die van toepassing is. Lavain is
aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur gevestigd aan de Bordewijklaan 46 te 2591 XR Den Haag .
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze
dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht in eerste instantie via de interne
klachtenbehandeling en vervolgens via de externe Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig de
geldende regelingen. Op eerste verzoek zal Lavain de toepasselijke regelingen aan Opdrachtgever verstrekken.
De klachtenregelingen kunnen met schriftelijke instemming van Lavain worden overgeslagen.

9. Lavain verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte
opdracht(en). Op grond van de voor Lavain geldende wet- en regelgeving is Lavain verplicht om zich van de identiteit van
Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt
Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te
zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van Opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag
van digitale bestanden van Lavain in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen
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opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt
gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Lavain heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift daarvan aan
hem verstrekken. Lavain zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een
wettelijke plicht, indien daarvan sprake is.

10. Lavain zal een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende tien (10) jaar bewaren. Na afloop
van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij Lavain worden
opgevraagd.

11. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Lavain is onderworpen aan uitsluitend het Nederlandse
recht (zowel contractueel als buitencontractueel) . Eventuele geschillen ter beslechting waarvan de onder 8
genoemde Geschillencommissie niet bevoegd is, zullen uitsluitend door de rechtbank Limburg locatie
Maastricht bevoegde rechter worden beslist tenzij anders bepaald door Lavain.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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