Algemene voorwaarden DNA Strafrechtadvocaten
Artikel 1. DNA Strafrechtadvocaten
DNA Strafrechtadvocaten is een handelsnaam van de advocaten mr. M.R.J.
Schönfeld (KvK- nummer 20148173), Advocatenkantoor J.C.B. Dionisius
B.V. (KvK-nummer 20133168), mr. K.C.A.M. Oomen (KvK-nummer
61073733), mr. B. van der Werf (KvK-nummer 67979106) en mr. M.J.
Crombach (KvK-nummer 72123443), die elk afzonderlijk en voor eigen
rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen, hierna gezamenlijk te
noemen “advocaten” en ieder afzonderlijk “advocaat”.
Artikel 2. Toepassing
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of
vervolgopdracht en alle overige werkzaamheden, die aan een of meerdere
advocaten van DNA Strafrechtadvocaten worden gegeven, alsmede op
alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
Artikel 3. Opdracht en aanvaarding
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de
advocaat die de opdracht heeft aanvaard. De andere advocaten genoemd
onder artikel 1 worden niet door de opdracht gebonden. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt stemt ermee in dat in
voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de advocaat een
andere advocaat diensten verricht.
De advocaat bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop
de opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de verstrekte opdracht
geschiedt ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij door de advocaat
uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, kunnen derden geen rechten
ontlenen aan de inhoud van de voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden en/of uitvoering daarvan.
Artikel 4. Geheimhouding
De advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste
maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en
geheimhouding. Niettemin verleent de opdrachtgever, tenzij het
tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de
communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke
communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van
opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van
de advocaat.
De advocaat kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van
communicatie niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de
verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de
bij de advocaat aanwezige elektronische beveiligingsmogelijkheden. De
advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige
overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en
andere vormen van dataverkeer. De advocaat is ook niet aansprakelijk
voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten
gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van
(elektronische)
berichten
door
derden
of
door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie
en overbrenging van
virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Zie voor een nadere
toelichting op dit onderwerp het privacy statement zoals gepubliceerd op
de website.
Artikel 5. Derden
De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen en de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid
voor tekortkomingen van derden is uitgesloten. De advocaat is slechts
aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en
voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de
derde kan worden verhaald. De advocaat is gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de
opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat
voor alle aanspraken van derden.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de advocaat en eventuele personeelsleden, is in
haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat
wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat
ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor
rekening van de advocaat komt. Indien om wat voor reden dan ook geen
uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is
iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag ten

belope van de hoogte van het betaalde honorarium in de desbetreffende
zaak, zulks tot een maximum van € 10.000,-. Alle aanspraken jegens de
advocaat vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat de
opdrachtgever redelijkerwijs met de betreffende aanspraak bekend kon
zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij de advocaat zijn ingediend.

Artikel 7. Honorarium en betaling
Ter zake de door de advocaat geleverde werkzaamheden en diensten
komt de advocaat toe een honorarium te vermeerderen met BTW en 6%
kantoorkosten. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het
vooraf tussen advocaat en opdrachtgever vastgesteld uurtarief. De
tijdsbesteding aan verrichte werkzaamheden wordt berekend per
tijdseenheid van zes minuten. De werkzaamheden worden in beginsel
maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
De advocaat is gerechtigd om een voorschotnota in rekening te brengen.
De (voorschot)declaraties van de advocaat dienen binnen de op de factuur
gestelde termijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke
(handels)rente verschuldigd is met een minimum van 2% per maand en de
rechtsbijstand kan worden opgeschort of beëindigd. Het betaalde
voorschot zal bij de einddeclaratie worden verrekend. Voorts komen voor
rekening van de opdrachtgever de kosten van ingeschakelde derden,
hulppersonen en/of deskundigen, reiskosten, griffierechten en overige
verschotten. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het
kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden
aangepast.
Indien van toepassing machtigt opdrachtgever de advocaat tot het doen
van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor
Rechtsbijstand. In zaken waarin rechtsbijstand wordt verleend middels
gefinancierde rechtsbijstand zal de door de Raad voor Rechtsbijstand
vastgestelde eigen bijdrage in rekening worden gebracht. De advocaat
neemt een aanvang met de uitvoering van de opdracht nadat de betaling
van de eigen bijdrage door opdrachtgever is voldaan.
Artikel 8. Persoonsgegevens
De advocaat verzamelt en verwerkt informatie betreffende haar
opdrachtgever en functionarissen, leden, relaties of vertegenwoordigers
van opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van
de relatie met opdrachtgever en de uitvoering van de overeenkomst. Er
kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter
controle op eventueel tegenstrijdige belangen (met u als cliënt). Daartoe
gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan.
De persoonsgegevens worden door de advocaat strikt vertrouwelijk
bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.
Opdrachtgever stemt er mee in dat de advocaat persoonlijke gegevens
bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk
is in het kader van voornoemde doeleinden, waaronder begrepen de Raad
voor Rechtsbijstand in het kader van de onder artikel 7 bedoelde aanvraag
voor gefinancierde Rechtsbijstand.
Op de rechtsverhouding tussen partijen is verder de Privacyverklaring, te
vinden op de website van DNA Strafrechtadvocaten, van toepassing.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
Op de dienstverlening van de advocaat is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. In geval van een klacht over de uitvoering van de opdracht
door de advocaat zal de cliënt eerst de interne klachtenprocedure
doorlopen. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de
advocaat gevestigd is.
Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden
De advocaat behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden wordt
gepubliceerd op www.dnastrafrecht.nl.

