ALGEMENE VOORWAARDEN LINA ADVOCATEN B.V. (hierna Lina Advocaten)
Artikel 1. Opdracht
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van dienstverlening die een opdrachtgever
verstrekt aan Lina Advocaten dan wel aan haar vennoten, bestuurders, medewerkers of advocaten waarmee Lina
Advocaten een samenwerkingsverband heeft gesloten, te weten Mr. L.W.M. Caudri (KvK-nummer 68465882).
Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle aanvullende en/of
vervolgopdrachten van opdrachtgever. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Lina Advocaten is
aanvaard. Alleen Lina Advocaten geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De werking van de
artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Lina Advocaten voert de aan haar verstrekte
opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen.
De opdrachtgever vrijwaart Lina Advocaten tegen aanspraken van derden dienaangaande.
Artikel 2. Declaratie
Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd, vermeerderd met
kantoorkosten en omzetbelasting. De advocaat zendt de opdrachtgever (periodiek) een declaratie. Lina Advocaten
kan betaling van een voorschot verlangen. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op het
op dat moment geldende uurtarief. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
Het uurtarief kan variabel zijn afhankelijk van ervaring en specialistische kennis van de aan het kantoor van Lina
Advocaten verbonden advocaten. Lina Advocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan
te passen in verband met kostenstijgingen. Het basis uurtarief kan elk kalenderjaar door Lina Advocaten worden
verhoogd met een door Lina Advocaten zelf vast te stellen percentage. De nieuwe tarieven gelden ook in lopende
zaken vanaf het moment van aanpassing. Tot het honorarium behoren geen verschotten, deurwaarderskosten,
griffierecht, kosten in verband met het opvragen van uittreksels, kosten in verband met het inschakelen van
derden. Deze kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Reclameren over de declaratie dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden binnen 30 dagen na verzenddatum,
waarna de declaratie geacht wordt accoord te zijn, en daarmee de uren, het werk en het tarief. In ieder geval
vervalt het recht tot klagen een jaar na de verzenddatum.
Artikel 3. Betalingen
Betaling van alle door Lina Advocaten verzonden declaraties dient (zonder aftrek, korting of schuldverrekening) te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever vanaf de vervaldag wettelijke
(handels)rente verschuldigd en alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten
(ook die uitstijgen boven het liquidatietarief) die Lina Advocaten maakt als gevolg van de niet nakoming door de
opdrachtgever van diens betalingsverplichting. Indien een ander dan de opdrachtgever (debiteur) de declaratie
dient te voldoen, blijft de opdrachtgever voor de betaling aansprakelijk. Lina Advocaten is gerechtigd om aan de
opdrachtgever toekomende gelden, die Lina Advocaten onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te
verrekenen, mits de opdrachtgever daarmee ondubbelzinnig en schriftelijk instemt.
Artikel 4. Opschorting
Lina Advocaten is zonder voorafgaande waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten
dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen indien geen tijdige betaling van de declaratie heeft
plaatsgevonden.
Artikel 5. Inschakeling derden
Lina Advocaten is bevoegd om (een) hulppers(o)on(en) in te schakelen in verband met de aan haar verleende
opdracht voor rekening van de opdrachtgever. Lina Advocaten mag eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
(een) hulppers(o)on(en) namens de opdrachtgever aanvaarden. Lina Advocaten is niet aansprakelijk voor (een)
eventuele tekortkoming(en) door (een) derde(n) en is desgevraagd wel verplicht om eventuele aanspraken ter
zake de door deze derde(n) gemaakte fout(en) aan de opdrachtgever over te dragen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Lina Advocaten voortvloeiend uit of verband houdende met de opdracht is beperkt
tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van eigen risico volgens de betreffende polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt
uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden
van het dan voorliggende schadevoorval, is iedere aansprakelijkheid van Lina Advocaten beperkt tot het bedrag
van het in rekening gebrachte honorarium, zulks tot maximaal en te allen tijde en onder welke omstandigheden
dan ook tot een bedrag van € 50.000,00. Deze regel is eveneens van toepassing op de vennoten van Lina
Advocaten, hun bestuurders, medewerkers en advocaten waarmee Lina Advocaten een samenwerkingsverband
heeft gesloten, te weten Mr. L.W.M. Caudri (KvK-nummer 68465882). Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op
schrift gestelde adviezen, wordt geheel uitgesloten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het
vorderingsrecht in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid bekend
is geworden en in ieder geval na verloop van twaalf maanden na de factuurdatum. Het bepaalde in dit artikel is
ook van toepassing indien een derde schadevergoeding vordert in verband met de door Lina Advocaten aan
opdrachtgever verleende dienst.
Artikel 7: Dossier
Indien de van de opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden bij het einde van de behandeling van de
zaak niet zijn teruggenomen door de opdrachtgever zullen deze onder berusting van Lina Advocaten gelaten
bescheiden tot zeven jaar na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de opdrachtgever
worden bewaard. Na verloop van deze termijn is Lina Advocaten bevoegd om het dossier en alle daarbij
behorende bescheiden te laten vernietigen zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
Aansprakelijkheid in verband met het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden wordt
uitgesloten. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en
vandalisme.
Artikel 8. Klachtenregeling
Lina Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling conform de Verordening op de advocatuur. Deze regeling is
te vinden op onze website en kan desgewenst worden opgevraagd.
Artikel 9. Communicatie
Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem opgegeven middelen van communicatie vertrouwelijk en veilig
zijn, enkel door hem gebruikt worden en dat hij daarop adequaat bereikbaar is. Ingeval van wijziging/ verhuizing
etc mag Lina Advocaten “bevrijdend” communicatie blijven voeren op het laatst bekend nummer/adres, tenzij/
totdat Opdrachtgever een wijziging doorgeeft. Opdrachtgever stemt er mee in dat de communicatie kan
plaatsvinden op digitale wijze.
Artikel 10. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding en/of overeenkomst tussen Lina Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, locatie Roermond, is exclusief bevoegd kennis te nemen
van enig geschil dat tussen Lina Advocaten en opdrachtgever mocht ontstaan.
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