ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VAN AMSTEL & SEINE AVOCATS

1.

Toepassingsgebied

van urgentie en eventueel andere bijzondere factoren.

De Algemene Voorwaarden van Dienstverlening zijn van

Uurtarieven worden aan Cliënt medegedeeld bij

toepassing

aanvang van de zaak en in geval van wijziging.

op

het

geheel

van

diensten,

werkzaamheden, adviezen of opinies (de “Diensten”),
verstrekt door het kantoor Amstel & Seine Partners

Onze tarieven worden jaarlijks herzien, in beginsel per

(“A&S” of het “Kantoor”) en iedere advocaat die daar

januari van ieder jaar.

werkt ten behoeve van iedere cliënt van het Kantoor (de
“Cliënt”).

3.2.

De honoraria bevatten niet de kosten en

verschotten, welke voor rekening van Cliënt zijn
Indien een Cliënt opdrachten verstrekt aan het Kantoor

gemaakt ten behoeve van de verwezenlijking van de

en/of aan één of meerdere advocaten die bij het Kantoor

opdracht. Deze worden bovenop de honoraria berekend

werken,

en

na

de

Algemene

Voorwaarden

van

gedetailleerd

in

een

factuur.

Tenzij

anders

Dienstverlening te hebben ontvangen, wordt hij geacht

overeengekomen met Cliënt, schiet A&S belangrijke

deze te hebben geaccepteerd.

verschotten

(honorarium

van

experts,

procesvertegenwoordigers, deurwaarders, belastingen
2.

Verplichtingen van A&S

en retributies) niet voor. Deze worden direct aan Cliënt

2.1.

In het kader van haar inspanningsverplichting

toegezonden met als doel de rechtstreekse betaling

stelt A&S aan de Cliënt al haar menselijke, technische

door Cliënt aan de dienstverlener.

en intellectuele middelen ter beschikking met als doel
om

door

de

overeenkomstig

de

zijn

voorwaarden

en

Cliënt

verstrekte

instructies

termijnen,

en

opdracht

volgens

expliciet

met

3.3.

In het geval dat Cliënt een inschatting van

de

honoraria heeft gevraagd en ontvangen, kan deze

hem

inschatting worden herzien en gewijzigd naar aanleiding

overeengekomen, uit te voeren. De door A&S geleverde

van de ontwikkeling van de zaak en de verleende

Diensten in het kader van de verstrekte opdracht zijn

Diensten.

gebaseerd op haar beste analyse van de feiten,
informatie en documenten, die haar ter kennis zijn

3.4.

gekomen of door de Cliënt ter beschikking zijn gesteld,

voorschotnota dient deze betaald te worden vóór

In

geval

van

verzending

van

een

en op de staat van het Franse recht, dat van kracht is op

aanvang van de Diensten. Noch het voorschot, noch de

de datum van de verlening van de Diensten.

bedragen die het Kantoor voor rekening van Cliënt op
haar derdenrekening (CARPA) houdt, genereren rente.
A&S heeft het recht haar Diensten, kosten en

2.2.

A&S verbindt zich om gedragsregels van de

verschotten te verrekenen met het ontvangen voorschot.

Orde van Advocaten van Parijs na te leven in haar relatie
met Cliënt en collega-advocaten.
2.3.

Cliënt heeft het recht om op ieder moment

schriftelijk

de

aan

A&S

verstrekte

opdracht

te

beëindigen. In dat geval is Cliënt gehouden het geheel
van de door A&S geleverde Diensten en gemaakte
kosten

en

verschotten

te

vergoeden

en

wel

voorafgaande aan de kennisgeving van beëindiging.

4.

Wijze van betaling

4.1.

De honoraria, kosten en voorschotten worden

periodiek in rekening gebracht. Zij dienen bij ontvangst
direct betaald te worden middels een cheque of
overmaking

(en

niet

in

baar

geld/contanten).

Overeenkomstig de van toepassing zijnde wet zal iedere
vertraging in de betaling leiden tot een boete-rente gelijk
aan Euribor 3 maanden + 10 punten.

3.

Facturatie

3.1.

De honoraria van A&S zijn, tenzij een

afwijkende overeenkomst met Cliënt is gesloten,

4.2.

Bij gebreke van betaling, zal A&S de verlening

van Diensten kunnen beëindigen.

gebaseerd op een staat van uurtarieven (excl. belasting
en kosten), welke variëren naar aanleiding van de mate
van ervaring van de behandelend advocaat, de mate
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5.

Beroepsaansprakelijkheid

6.

Vertrouwelijkheid

5.1.

Tenzij anders overeengekomen met Cliënt is

6.1.

Overeenkomstig de gedragsregels voor het

de aansprakelijkheid van A&S en iedere persoon, die op

beroep van advocaat zijn alle documenten en informatie

haar kantoor werkt, jegens die Cliënt beperkt tot de

ontvangen door A&S in het kader van de vervulling van

hoogte van de onder de gesloten overeenkomsten tot

haar opdracht strikt vertrouwelijk. De documenten en

verzekering van beroepsaansprakelijkheid uit te keren

informatie worden niet vrijgegeven anders dan in de

bedragen (Orde van Advocaten van Parijs en een

omstandigheden voorzien in de gedragsregels of in het

uitbreiding

geval

bij

AON).

In

ieder

geval

is

de

aansprakelijkheid van A&S en iedere persoon die op

een

dergelijke

vrijgave

wordt

vereist

en

goedgekeurd door de wet.

haar kantoor werkt beperkt tot directe schade met
uitsluiting van iedere andere schade en met name

6.2.

A&S zal de identiteit van Cliënt en/of van de

gemiste kansen of verliezen met betrekking tot een

voor zijn rekening uitgevoerde opdracht niet openbaren

beweerlijk door A&S gemaakte fout. Op eerste verzoek

op

zal A&S een kopie van de verzekeringsovereenkomsten

voorafgaande toestemming van Cliënt. A&S zal niet

aan Cliënt toezenden.

aansprakelijk zijn voor de communicatie uitgevoerd op

internet

of

op

enige

andere

wijze

zonder

initiatief van een derde.
5.2.

De aansprakelijkheid van A&S is uitgesloten in

het geval Cliënt niet de voor de uitvoering van de

7.

Archieven

opdracht noodzakelijke informatie en documenten zou

A&S zal de informatie en documenten gedurende vijf

hebben toegezonden of deze eerst met vertraging zou

jaar bewaren. Na afloop van de duur van vijf jaar,

hebben afgegeven, dan wel niet complete of foute

gerekend vanaf de datum van de eindfactuur, heeft A&S

informatie en/of documenten zou hebben verschaft.

het recht de informatie en documenten te vernietigen. In

A&S heeft geen enkele verplichting om de door Cliënt

geval van verzoek van Cliënt om onderdelen van het

verstrekte informatie en documenten te controleren dan

gearchiveerde dossier te ontvangen of om het dossier

wel door een onafhankelijke derde te laten controleren.

uit de archieven te halen voor studie of enige andere
dienstverlening, zal A&S het recht hebben om die

5.3.

A&S kan niet aansprakelijk worden gesteld

werkzaamheden in rekening te brengen.

voor schade of verlies in geval van gebruik door Cliënt
van door A&S verleende Diensten in een andere context

8.

Toepasselijk recht / Bevoegde Rechtbank

of voor een ander doel dan waarvoor die Diensten

8.1.

De onderhavige Algemene Voorwaarden

geleverd zijn.

van Dienstverlening en de verhoudingen tussen
A&S en haar Cliënten worden beheerst door Frans

5.4.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met

recht

(met

uitsluiting

van

iedere

regel

van

A&S kan noch Kantoor, noch één van de daar werkzame

conflictenrecht) en de regels van de Orde van

personen aansprakelijk worden gehouden door een

Advocaten te Parijs.

derde voor het gebruik van Diensten, geleverd door A&S
in het kader van een opdracht verstrekt door haar Cliënt.

8.2.

Alleen de Cliënt die A&S een factuur heeft gestuurd voor

Voorwaarden

haar Diensten, kan A&S aansprakelijk houden.

verhoudingen tussen A&S en haar Cliënten zal

5.5.

Cliënt kan A&S niet meer aansprakelijk

houden na verloop van twee jaar na het begin van de
verlening van de Diensten, tenzij verlenging of
opschorting van deze termijn expliciet tussen A&S en

Iedere betwisting betreffende de Algemene
van

Dienstverlening

en/of

de

worden beoordeeld door de Deken van de Orde van
Advocaten te Parijs. In geval van hoger beroep, zal
het Hof van Appel te Parijs als enige bevoegd zijn
om kennis te nemen van het geschil.

Cliënt zijn overeengekomen.
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