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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
a. Libra: Advocatenkantoor Libra, gevestigd te 6021 ED Budel, Wolfswinkel 16,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 17259690.
b. Opdrachtgever: degene met wie Libra een overeenkomst is aangegaan,
hierna te noemen “opdrachtgever”.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle
overeenkomsten tussen opdrachtgever en Libra.
b. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of
vervolgovereenkomsten van opdrachtgever.
Artikel 3 Overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand nadat deze door Libra is aanvaard. Alle
opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Libra.
b. De artikelen 7 : 404 en 7 : 407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
c. Derden kunnen geen enkel recht ontlenen aan de wijze waarop de overeenkomst
door Libra wordt uitgevoerd. Opdrachtgever vrijwaart Libra tegen eventuele
aanspraken van derden dienaangaande.
Artikel 4 Honorarium en kosten
a. Libra zendt de opdrachtgever periodiek een declaratie voor honorarium en
verschotten.
b. Onder verschotten vallen kosten die Libra ten behoeve van de opdrachtgever
heeft gemaakt, bestaande uit onder andere deurwaarderskosten, griffierechten,
uittreksels, kosten verband houdende met inschakeling van derden en alle andere
ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten voorzover deze op grond van
de wet voor vergoeding in aanmerking komen. Deze verschotten zullen
gespecificeerd aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
c. Het honorarium wordt berekend aan de hand van de door Libra vastgestelde
uurtarieven, te vermeerderen met omzetbelasting.
d. Libra is bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en
te maken kosten. Dit voorschot zal tussentijds of bij het einde van de opdracht
worden verrekend.
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Artikel 5 Betaling
a. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of
verrekening te worden voldaan.
b. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en maakt Libra aanspraak op de wettelijke rente en op vergoeding van
buitengerechtelijke kosten welke verband houden met de incasso.
c. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom,
vermeerderd met omzetbelasting, doch ten minste € 120,=, te vermeerderen met
omzetbelasting.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Libra, haar werknemers en medewerkers en alle personen
die bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld, is beperkt tot het
bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald, vermeerderd met het in de polis genoemde eigen risico.
b. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de door de Orde van
Advocaten gestelde eisen. Op verzoek kan een kopie van de verzekeringspolis ter
beschikking worden gesteld.
c. Indien om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen
aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Libra beperkt tot
driemaal het in de betreffende zaak in een kalenderjaar in rekening gebrachte
honorarium, hieronder niet begrepen de verschotten.
d. Elke vorderingsrecht uit hoofde van dit artikel vervalt in elk geval 12 maanden na het
tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had
moeten zijn en (zo dat niet vastgesteld kan worden) in ieder geval 2 jaar na de datum
van de laatste factuur.
Artikel 7 Klachten en geschillenregeling
a. Libra neemt deel aan de Klachten – en geschillenregeling Advocatuur. Op alle
dienstverlening van Libra is deze regeling van toepassing.
b. De op grond van de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing
zijnde regeling(en) liggen ter inzage op kantoor en worden u op eerste verzoek
toegezonden.
Artikel 8 Toepasselijk recht
a. Op de rechtsverhouding tussen Libra en opdrachtgever is met uitsluiting van ieder
ander recht het Nederlands recht van toepassing.
b. Alleen een Nederlandse rechter dan wel de Stichting Geschillencommissie
Advocatuur is bevoegd om van enig geschil tussen Libra en opdrachtgever kennis te
nemen.
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