LLG
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Onderhavige voorwaarden, zijn de algemene voonraarden van LLG Juristen cv ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 1 6060821

TOEPASSELIJKHEID:

1)

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de laatste wijziging van de

2)

Afwijkingen van de onderhavige voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk met ons zijn overeengekomen, althans voor zover deze afirijkingen schriftelijk door ons zijn

3)

4)
5)

6)

algemene voorwaarden als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

bevestigd.

lndien een of meer bepalingen uit de onderhavige voonivaarden en/of uit onze overeenkomst(en) met onze
opdrachtgever al dan niet wegens gewijzigde wettelijke bepalingen niet of niet geheel verbindend meer
zouden blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. ln plaats van de niet verbindende bepaling
geldt een aangepaste regeling die de bedoeling van partuen en het door hen nagestreefde economische
resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Wij zijn bevoegd indíen dit wenselijk en/of noodzakelijk is om over te gaan tot wijziging van deze algemene
voorwaarden. Onze opdrachtgever verklaart zich reeds nu voor alsdan akkoord met deze wijzigingen voor
zover deze wijzigingen redelijk en billijk zijn gelet op de alsdan vigerende (rechts)opvattingen.

lngeval de bepalingen uit deze voorwaarden

onze

OPDRACHTEN EN DE UITVOERING DAARVAN:
De opdracht wordt eerst geacht te zijn aanvaard en de uitvoering daarvan te zijn gestart vanaf het moment
dat de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd aan de opdrachtgever.

7) Wij behouden ons het recht voor
8)

in strijd zijn met andere bepalingen die wij met

opdrachtgever zijn overeengekomen, zullen de bepalingen uit deze voorwaarden prevaleren, tenzij de
andere bepalingen van het tegendeel nadrukkelijk melding maken.

om opdrachten niet te aanvaarden. ln dat geval zullen wíj onze

opdrachtgever hierover omgaand schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen en zijn wij jegens onze
opdrachtgever niet schadeplichtig.
Wij behouden ons het recht voor om aanvaarde en/of reeds gedeeltelijk uitgevoerde opdrachten te staken
c.q. te ontbinden ingeval onze opdrachtgever tijdens de uitvoering van de betreffende opdracht eisen stelt die
in strijd zijn met de wet en/of in strijd zijn met hetgeen in redelijkheid en billijkheid van ons verwacht mag
worden in het kader van de uitvoering van de opdracht. ln dat geval is onze opdrachtgever gehouden tot
voldoening jegens ons als ware de opdracht volledig uitgevoerd en zijn wij jegens onze opdrachtgever niet
schadeplichtig.

9) Wij behoudens ons het recht voor en onze opdrachtgever verleent ons daarvoor ook uitdrukkelijk

toestemming en vrijheid om al datgene te doen, hetwelk onzezijds noodzakelijk wordt geacht voor een
goede en correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. Hieronder wordt o.m. verstaan het
telefonisch en/of schriftelijk benaderen van partijen en/of zijdelings betrokken partijen, het treffen van
betalingsregelingen, het inschakelen van een ondezoeks- en/of recherche- en/of detectivebureau, het
inschakelen van een al dan niet in het buitenland gevestigde gerechtsdeurwaarder, het inschakelen van een
al dan niet in het buitenland gevestigde (gespecialiseerde) advocaat, het inschakelen van een in het
buitenland gevestigd collega-kantoor, het voeren van een procedure al dan niet in kort geding, het nemen
van conservatoire beslagmaatregelen, het aanvragen van een faillissement, etc.
10) Alle werkzaamheden en gemaakte kosten zullen steeds geschieden voor rekening en risico van onze
opdrachtgever.
1

1) Kosten in welke vorm en onder welke benaming ook worden geheel noch gedeeltelijk voor onze rekening
genomen.

in incasso-opdrachten en
adviesopdrachten. Onder incasso-opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan het
uitvoeren van werkzaamheden welke beogen betaling te verkrijgen van de vermeende vordering(en) van
onze opdrachtgever. Alle overige opdrachten worden geacht adviesopdrachten te zijn, tenzij wij te dier zake

12) De opdrachten van onze opdrachtgever zljn hoofdzakelijk te onderscheiden

anders mochten verklaren.
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13)

Alle incasso-opdrachten worden berekend op grond van het met onze opdrachtgever overeengekomen
incassotarief. De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de
debiteur betaalde hoofdsommen en renten danwel geldt - te onzer keuze - als grondslag het geïncasseerde
percentage van de totaalvordering bestaande uit hoofdsom, rente en kosten. Onder geïncasseerde bedragen
wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen. Met betaling wordt tevens gelijk
gesteld een door de schuldenaar of derden namens de schuldenaar aan de opdrachtgever gedane of nog
(gedeeltelijk) te verrichten andere prestatie al dan niet geheel en/oÍ gedeeltelijk ter voldoening van de ter
incasso uit handen gegeven vordering.

14)

Alle adviesopdrachten worden berekend op grond van het met onze opdrachtgever overeengekomen
uurtarief.

15) Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, waar wij onze opdrachtgever vooraf

schriftelijk van in kennis zullen stellen.
16)

Wij behouden ons het recht voor het ons toekomende in rekening te brengen gelijk de (oorspronkelijke)

opdracht geheel is geïncasseerd c.q. is uitgevoerd indien de opdrachtgever al dan niet buiten ons om met de
schuldenaar c.q. wederpartij een regeling of een schikking treft, de opdracht zonder ons verzoek intrekt, ons
ondanks herinnering zonder bericht laat en/of de uitvoering van opdracht tegenwerkt en/of het door de
opdrachtgever gestelde niet bewezen kan worden en/of indien het door de opdrachtgever gestelde tijdens de
uitvoering van de opdracht anders blijkt te zijn.
17) Wij behouden ons het recht voor te bedingen dat onze opdrachtgever een door ons te bepalen bedrag stort
als voorschot ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten en/of terzake van honorarium.
18) lndien correcte uitvoering en/of voltooiing van enige opdracht -enkel ter onzer beoordeling en beslissing- ten
gevolge van overmacht onmogelijk is, geeft dit nadat de overmachtsituatie ten mlnste een maand heeft
voortgeduurd zowel aan onze opdrachtgever als ook aan ons de bevoegdheid de opdracht voor zover niet
uitgevoerd in te trekken respectievelijk te staken door daarvan aan de andere partij schrifteltjk mededeling te
doen evenwel zonder dat partijen in dat geval jegens elkander schadeplichtig zijn.
1e) Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt onder meer verstaan elke omstandigheid
buiten onze wil en/of toedoen - al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar - ten
gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst van ons en/of van de door ons ingeschakelde derden
redelijkerwijs niet kan worden verlangd door onze opdrachtgever. Onder andere doch niet uitsluitend worden
bedoeld natuurrampen en de gevolgen daarvan, oorlog of daarmee vergelijkbare of verband houdende
omstandigheden en de gevolgen daarvan, bedrijfs- en lCTstoringen, werkuitsluitingen en andere
arbeidsmoeilijkheden, gebrek aan kantoorbenodigdheden, storingen in het verkeer, postverzending en
andere transportmoeilijkheden, wanprestaties c.q. overmacht aan de zijde van derden ingeschakeld door ons
ten behoeve van de uitvoering van het met onze opdrachtgever overeengekomene alsmede al dan niet
vooraf voorzienbare (gewijzigde) maatregelen van overheidswege.

BETALING:
20) Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen en/of op onze factuur is vermeld, dient betaling te

geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op een van de op de factuur
vermelde rekeningen. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop wij kennis kunnen nemen van de
bijschrijving van de betaling. Onzerzijds verleend uitstel van betaling geldt slechts indlen en voor zover wij
dat schriftelijk hebben verleend. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste in onze

en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart onze
opdrachtgever te dien aanzien anders.
21) Wij behouden ons het recht voor om aan onze opdrachtgever toekomende bedragen te verrekenen met ons
toekomende bedragen.
administratie openstaande posten, renten

22) Het is onze opdrachtgever niet toegestaan terzake van de ons toekomende betalingen kortingen en/of
verrekeningen toe te passen uit welke hoofde dan ook, tenzrj wij anders mochten verklaren.
23) Het ingediend hebben van een klacht schort de betalingsverplichting van onze opdrachtgever geheel noch

ten dele op. ln alle gevallen blijft onze opdrachtgever gehouden het factuurbedrag uiterlijk op

de

oorspronkelijke vervaldag te voldoen zonder korting en/of verrekening.
24) Wij zijn bevoegd ten alle tijde van onze opdrachtgever te vorderen dat deze ter onzer genoegen zekerheid
stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons.
25) Wij zijn bevoegd om in gedeelten te factureren.
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26) ln geval van niet tijdige betaling door onze opdrachtgever van het volledige ons toekomende bedrag is hij/zij
van rechtswege in vezuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Vanaf het tijdstip
van verzuim zijn wij ter onzer keuze bevoegd onze verplichtingen uit hoofde van de opdracht en eventuele

andere opdrachten van onze opdrachtgever geheel of gedeeltelÍk op te schorten en/oÍ deze
overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. ln dat geval zijn wij op generlei wijze aansprakelijk

jegens onze opdrachtgever. Voorts zijn wij in geval van vezuim door onze opdrachtgever gerechtigd om alle
op het tijdstip van vezuim nog niet vervallen c.q. nog niet gefactureerde betalingsverplichtingen direct en
ineens op te eisen.
27) Het in het voorgaande ariikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien onze opdrachtgever, na
daartoe schriftelijk door ons te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen tot onzer genoegen zekerheid heeft
gesteld.

28) Onverminderd de ons verder toekomende rechten is onze opdrachtgever vanaf het tijdstip van verzuim 12
procent rente per jaar aan ons verschuldigd gerekend over het volledige opeisbare bedrag.
2e) Afgezien van onze verdere aanspraken op schadevergoeding, zijn alle kosten die wij moeten maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, welke laatste worden geÍixeerd op ten
minste'15% van de hoofdsom - in verband met de niet nakoming door onze opdrachtgever van enige
verplichting jegens ons voor rekening en risico van onze opdrachtgever.
30) lndien onze opdrachtgever surcéance van betaling aanvraagt, een vezoek indient tezake van de wet
schuldsanering natuurlijke personen, zelf een vezoek indient tot faillietverklaring, indien zijnlhaar
faillissement door derden wordt aangevraagd, indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd en

bovendien

in alle gevallen waarin onze opdrachtgever

redelijkerwijs moet veronderstellen diens

verplichtingen jegens ons niet te kunnen nakomen, is onze opdrachtgever verplicht ons daarvan terstond
telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schíftelijk te (doen) bevestigen. ln dat geval zijn wij
bevoegd de alsdan bestaande overeenkomst(en) tussen ons en onze opdrachtgever te ontbinden danwel
onze verplichtingen daaruit op te schorten, onverminderd onze overige toekomende rechten. Al hetgeen
onze opdrachtgever op dat tijdstip aan ons verschuldigd is, wordt direct en ineens opeisbaar.
31) lndien onze opdrachtgever van oordeel is dat het volgens onze administratie verschuldigde onjuist is, is hij/zij
gehouden om daartegen binnen zeven dagen na het verkrijgen van enige opgave onzezijds schriftelijk te
protesteren onder nauwkeurige opgave van de gepretendeerde foutieve boekingen. Bij gebreke van zodanig
protest is het recht om bezrivaar te maken tegen het ons inziens opeisbare bedrag vervallen en dient de
opgave onzezijds te worden aangemerkt als een vaststelling van de tussen ons en onze opdrachtgever
bestaande betalingsverplichting, evenwel exclusief verschuldigde rente en kosten voor zover deze posten
niet uitdrukkelijk in de opgave onzezijds zijn opgenomen.

32) Alle gevallen waarin

wij

bevoegd zijn

om onze verplichtingen uit de overeenkomst(en) met

onze

opdrachtgever op te schorten danwel te ontbinden, gelden als een vorm van toerekenbare tekortkoming aan
de zijde van onze opdrachtgever en geven aan onze opdrachtgever de verplichting tot vergoeding van rente,
kosten en verdere schade.
33) lndien w'rj in enig geval kiezen voor opschorting van onze verplichtingen, behouden wij het ons nadrukkelijk
recht voor om nadien op elk door ons gewenst moment te kiezen voor ontbinding van de opdracht c.q. de
overeen komst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelij k.

AANSPRAKELIJKHEID:
34)

ln alle gevallen waarin wij

jegens onze opdrachtgever aansprakelijk mochten zijn, wordt deze

aansprakelijkheid inclusief rente en kosten beperkt tot een bedrag gelijk aan het door onze opdrachtgever in
het betreffende geval aan ons betaalde honorarium.
TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER:
35) Op al onze overeenkomsten is uitsluitend nederlands recht van toepassing.
36) ln geval van geschillen is absoluut bevoegd de rechtbank Gelderland locatie Amhem.

