De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege LWYRS advocaten arbeidsrecht, een
handelsnaam van LWYRS B.V., hierna: “LWYRS”, diensten worden verleend.
1.

LWYRS stelt zich ten doel het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten (advocatuur)
in de ruimste zin van het woord.

2.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid van het
Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LWYRS ten behoeve van de
opdrachtgever. Vorenstaande geldt ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is
dat een opdracht wordt uitgevoerd door een specifieke persoon. Derden kunnen aan de
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever aanvaardt dat LWYRS bij
de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op Opdrachtnemer van toepassing zijnde
gedrags- en beroepsregels en verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
verplichtingen steeds te zullen respecteren

3.

LWYRS is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten
van (een of meer) niet in haar organisatie werkende derden, waaronder, maar niet beperkt
tot, buitenlandse advocaten. LWYRS is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen
van deze derden. LWYRS is gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de
opdrachtgever, namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de
zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.

De opdrachtgever staat toe dat LWYRS en de door of vanwege LWYRS bij de uitvoering van
een opdracht betrokken personen, de gegevens betrekking hebbende op de opdrachtgever
en de opdracht delen met andere aan LWYRS verbonden of door LWYRS betrokken personen,
voor zover dat nodig of nuttig is voor de uitvoering van de opdracht en/of relatiebeheer.

5.

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van LWYRS (eventueel
vermeerderd met kantoorkosten) worden afgerekend, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De uurtarieven worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Dit kan ertoe
leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. Alle door LWYRS in
rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor)kosten zijn exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Ten behoeve van opdrachtgever betaalde verschotten
worden doorbelast.

6.

Indien een opdrachtgever een declaratie niet binnen de overeengekomen betalingstermijn
voldoet, zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Mocht
geen specifieke betalingstermijn zijn overeengekomen, dan geldt een betalingstermijn van
14 dagen na dagtekening van de declaratie. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd dan
is de opdrachtgever in verzuim. LWYRS behoudt zich de vrijheid voor alle maatregelen te
nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn tot invordering van haar vorderingen op
opdrachtgevers.

7.

De aansprakelijkheid van LWYRS voor de door een opdrachtgever in totaal geleden schade,
die een gevolg vormt van een gebeurtenis (waaronder tevens dient te worden verstaan een
nalaten) of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, is beperkt tot: (i) het
bedrag dat krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LWYRS wordt uitgekeerd
vermeerderd met het eigen risico van LWYRS onder die verzekering of (ii) indien om welke
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reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, tot het door LWYRS jegens de
opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een
maximum van in totaal € 15.000.
8.

Alle aanspraken en vorderingsrechten jegens LWYRS vervallen twaalf maanden na de
gebeurtenis (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) waaruit de schade
direct of indirect voortvloeit en waarvoor LWYRS aansprakelijk is.

9.

De opdrachtgever vrijwaart LWYRS tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te
hebben geleden door of in verband met werkzaamheden die LWYRS ten behoeve van de
opdrachtgever heeft verricht en vergoedt aan LWYRS de redelijke kosten van verweer tegen
dergelijke aanspraken.

10.

Niet alleen LWYRS maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen, inclusief haar
aandeelhouders, bestuurders en/of werknemers die, direct of indirect, op enigerlei wijze
bij de dienstverlening door of vanwege LWYRS zijn betrokken, kunnen een beroep doen op
deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor alle hiervoor bedoelde natuurlijke en
rechtspersonen (met inbegrip van hun eventuele erfgenamen) indien zij aansprakelijk
worden gehouden nadat zij het kantoor van LWYRS hebben verlaten.

11.

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor alle eventuele gewijzigde aanvullende of
vervolgopdrachten van opdrachtgevers. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden
waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten. LWYRS is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van
deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de opdrachtgever daarvan onverwijld op de
hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna
deze van toepassing zijn.

12.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LWYRS wordt ten volle beheerst door
Nederlands recht.

13.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Ingeval
van discrepantie in de inhoud of strekking van de Nederlandse en Engelse tekst van de
Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.
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