Algemene voorwaarden
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Artikel 1. Algemeen
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van juridische dienstverlening.
1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uit artikel 1 voortvloeiende werkzaamheden,
offertes en opdrachten, alsmede op tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen
uitgevoerd door (een jurist van) Mensink & Stout, Sociaal Financiële Dienstverlening (hierna te noemen:
Mensink & Stout) ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt.
1.3.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij
door Mensink & Stout schriftelijk zijn bevestigd.
1.4.
Opdrachtgevers/cliënten zijn alle natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken van de diensten van
Mensink & Stout.
1.5.
Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt wordt uitgesloten.
Artikel 2. Opdrachten
2.1.
Mensink & Stout stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met opdrachtgever/cliënt, de
inhoud van de opdracht op schrift.
2.2.
Zodra de opdracht, in de vorm van een overeenkomst/opdrachtbevestiging, door beide partijen is
ondertekend, start Mensink & Stout de overeengekomen werkzaamheden.
2.3.
Tussentijdse wijziging in de inhoud van de opdracht kan door Mensink & Stout worden beschouwd als
beëindiging van de bestaande overeenkomst en als verstrekking van een nieuwe opdracht.
2.4.
Mensink & Stout behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden of om bepaalde werkzaamheden,
na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door of in samenwerking met derden.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1.
Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
worden genomen.
3.2.
De verwerking van de door opdrachtgever/cliënt en derden aangeleverde informatie wordt met de
grootste zorg uitgevoerd. Mensink & Stout kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de
door opdrachtgever/cliënt en/of derden aangeleverde informatie. Mensink & Stout is niet aansprakelijk
voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de
aangeboden informatie.
3.3.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever/cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis
voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Mensink & Stout, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
bedrag van het honorarium dat Mensink & Stout voor de opdracht heeft ontvangen, met dien verstande
dat bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de beperking van de aansprakelijkheid geldt
tot het honorarium van maximaal zes maanden. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt
ook een nalaten begrepen.
3.4.
Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Mensink & Stout
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. Mensink & Stout gaat ervan uit,
en bedingt zo nodig bij deze, dat Mensink & Stout in het kader van haar gegeven opdrachten bevoegd is om
een dergelijke aansprakelijkheid mede namens opdrachtgever/cliënt te aanvaarden.
Artikel 4. Ontbinding/beëindiging
4.1.
Zowel opdrachtgever/cliënt als Mensink & Stout kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met een
opzegtermijn van 30 dagen.
Artikel 5. Tarieven
5.1.
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van
diensten verleend door Mensink & Stout op basis van vaste uurtarieven, die jaarlijks kunnen worden
aangepast. Alle door Mensink & Stout gecommuniceerde tarieven en tariefafspraken zijn exclusief
BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.
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Naast het honorarium zal Mensink & Stout directe kosten die in verband staan met het verlenen van
de diensten aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere
griffierechten, kosten van deskundigen, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster,
reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten.
In beginsel zal elke maand gedeclareerd worden aan opdrachtgever/cliënt. De betalingstermijn is 14
dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever/cliënt
zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een vertragingsrente van 1%
per maand verschuldigd over openstaande vorderingen van Mensink & Stout.
Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als enig opeisbare declaratie niet wordt betaald, met
uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Mensink & Stout voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Indien Mensink & Stout om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van
één of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever/cliënt,
naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.3 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende
Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1.
Op alle door Mensink & Stout uitgebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten,
lesmateriaal en andere documenten berusten het auteursrecht en mogelijke andere rechten van
intellectuele eigendom bij Mensink & Stout.
6.2.
Het is de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk verboden deze adviezen, overeenkomsten, modellen,
rapporten, lesmateriaal en andere documenten van Mensink & Stout te gebruiken voor derden, derden
daarvan direct of indirect te doen profiteren.
Artikel 7. Geschillen
7.1.
Op de rechtsverhouding tussen Mensink & Stout en haar opdrachtgever/cliënt is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever/cliënt en Mensink & Stout zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van het arrondissement van Rechtbank Gelderland.

