Algemene voorwaarden van Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. A. U. Schimansky
1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten tussen mr. A.U.
Schimansky (Schimansky) en diens contractspartij (de cliënt).
2. Overeenkomst
Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat
Schimansky de opdracht schriftelijk heeft
aanvaard en de cliënt een door Schimansky
gefactureerde voorschot volledig heeft betaald.
3. Voorschotten, betaling en verzuim
Schimansky brengt haar werkzaamheden aan de
cliënt periodiek in rekening. Schimansky is te
allen tijde gerechtigd (aanvullende) voorschotten
van de cliënt te vragen en begin of voortzetting
van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen
van de betaling daarvan. Ontvangen voorschotten worden pas met de einddeclaratie verrekend.
Tot kwijting leiden uitsluitend girale betalingen
van de cliënt op de bank- of girorekening die op
de declaratie vermeldt staat.
Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te
rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij
overschrijding van deze termijn is de cliënt van
rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente
gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Schimansky bevoegd om al haar
werkzaamheden voor de cliënt met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder
jegens de cliënt gehouden te zijn tot vergoeding
van enige schade op grond hiervan.
Indien Schimansky invorderingsmaatregelen
treft tegen een cliënt die in verzuim is, komen
alle door Schimansky in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
vallende op die invordering ten laste van de
cliënt – met een minimum van 10% van de
openstaande declaratiebedragen.
4. Derden
De cliënt stemt ermee in, dat Schimansky de
overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid
waarnodig door derden laat uitvoeren. De
toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
BW wordt uitgesloten. Schimansky zal bij het
inschakelen van derden steeds de vereiste
zorgvuldigheid in acht nemen, zonder echter
aansprakelijk te zijn voor schade die het gevolg
is van tekortkomingen van deze derden.

5. Exoneratie
Enige aansprakelijkheid van Schimansky jegens
de cliënt en/of jegens aan de zijde van de cliënt
bij de overeenkomst betrokken derden voor
schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende
met de uitvoering van een tussen Schimansky en
de cliënt gesloten overeenkomst, is steeds
beperkt tot het bedrag waarop de door
Schimansky gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat Schimansky overeenkomstig de polis draagt.
Schimansky verstrekt desgevraagd nadere
informatie over de polisvoorwaarden van haar
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens
voor het geval dat Schimansky aansprakelijk is
voor tekortkomingen van door Schimansky
ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk
functioneren van door Schimansky bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruikte
apparatuur,
software,
gegevensbestanden,
registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
De cliënt vrijwaart Schimansky tegen alle
aanspraken van derden, de redelijke kosten van
rechtsbijstand hieronder begrepen, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering
van een tussen Schimansky en de cliënt gesloten
overeenkomst.
De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen
gelden niet voor zover er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van
Schimansky alsmede in geval van letsel- en/of
persoonsschade.
6. Rechts-, forum- en taalkeuze
Op alle met Schimansky gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter te
Zutphen.
In geval van afwijkingen tussen de Nederlandse
tekst van deze algemene voorwaarden en
vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse
tekst.

