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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die DAPR in
opdracht van derden verricht. De algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van
de bestuurder(s) en advoca(a)t(en) die voor DAPR werkzaam zijn en derden die door DAPR
ingeschakeld worden. Eventuele algemene voorwaarden van een opdrachtgever van DAPR
zijn ten aanzien van de overeenkomst van opdracht met DAPR niet van kracht. Uitsluitend
DAPR geldt als opdrachtnemer bij opdrachten die DAPR voor haar cliënten uitvoert. Iedere
advocaat die aangesloten is bij DAPR handelt uitsluitend namens DAPR.
Opdracht
DAPR zal bij de uitvoering van de overeenkomst de grootst mogelijke zorg van een goed
opdrachtnemer betrachten en handelt met inachtneming van de wet- en regelgeving van
de Nederlandse orde van advocaten, zoals de gedragsregels voor advocaten, verordeningen
en richtlijnen. DAPR is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen
indien zij dat noodzakelijk acht, zoals bijvoorbeeld deurwaarders en/of koeriers. Bij het
inschakelen van derden neemt DAPR de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. DAPR
staat niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. Bij de uitvoering van de opdracht
rust op DAPR een inspanningsverbintenis.
Honorarium en kosten
Het honorarium van DAPR kan bestaan uit een vooraf vastgesteld vast bedrag per opdracht,
per overeenkomst, per verrichting of uit een vastgesteld tarief per uur. DAPR is gerechtigd
haar uurtarieven periodiek aan te passen. DAPR hanteert voor haar werkzaamheden een
tijdregistratiesysteem. Naast het honorarium zal DAPR aan opdrachtgever in rekening
brengen de BTW en door DAPR gemaakte kosten en de declaraties van de door haar
ingeschakelde derden. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit deurwaarderskosten,
vastrecht en griffierecht, kosten van uittreksels, vertalingen of taxaties. DAPR brengt in
beginsel per maand het honorarium en de kosten die ten behoeve van de opdrachtgever zijn
gemaakt in rekening.
Betaling
De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. DAPR heeft het recht een in alle redelijkheid te bepalen voorschot te
vragen aan een opdrachtgever. Overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen
geeft DAPR het recht, na voorafgaande aankondiging, de werkzaamheden op te schorten
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zonder dat DAPR gehouden is schade die van die opschorting het gevolg is te vergoeden.
Als niet binnen de betalingstermijn betaald wordt, is de opdrachtgever aan DAPR de
wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening.
Buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van declaraties
komen integraal voor rekening van de opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van DAPR is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DAPR wordt
uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat als gevolg van de
verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DAPR komt. Indien
om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
mocht plaatsvinden, zal aansprakelijkheid zijn beperkt zijn tot het in de betreffende zaak
in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000. In geen enkel geval
is DAPR aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van opdrachtgever. DAPR is slechts
aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden indien de daaruit
voortvloeiende schade op de betreffende derde kan worden verhaald. Iedere vordering jegens
DAPR en de aan haar verbonden medewerkers verjaart in ieder geval twaalf maanden nadat
de opdrachtgever met het bestaan daarvan bekend is geworden of redelijkerwijs moet worden
geacht daarmee bekend te zijn geworden.
Informatieverwerking
Alle gegevens van opdrachtgever, de wederpartij(en) en bij de zaak betrokken derden
worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door
DAPR. Verwerking van de gegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de opdracht.
Beëindiging
Na het beëindigen van een opdracht zal het met de opdracht gevormde dossier gedurende
zeven jaar worden bewaard, waarna het wordt vernietigd zonder aankondiging daarvan.
Derdengelden
Gelden die DAPR ten behoeve van een opdrachtgever ontvangt worden uitsluitend gestort op
de bankrekening van de stichting beheer derdengelden Dallinga Advocatenpraktijk.
Geschillen
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DAPR als opdrachtnemer is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en DAPR
ontstaan, worden bij uitsluiting van elke andere rechter door de bevoegde rechter van de
Rechtbank Noord Holland beslist.
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