Algemene Voorwaarden Rede Legal B.V. KvK-nummer 61893277
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Rede Legal B.V. (hierna: ‘Rede Legal’) is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Ede en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 61893277, die haar
bedrijf maakt van het beoefenen van de advocatuur.
Rede Legal verleent haar diensten, ongeacht of daar een
beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing
van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende of gewijzigde opdrachten
en op vervolgopdrachten van opdrachtgevers en zijn ook
van toepassing op elke rechtsbetrekking die voortvloeit uit
het gebruik van de website die door Rede Legal wordt onderhouden.
Alle personen die door Rede Legal bij de uitvoering van
enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld,
kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Hetzelfde zal gelden voor alle personen die voor Rede Legal
werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enig andere hoedanigheid.
Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve
van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door Rede Legal, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk
Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling
geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke
aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee
of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
Rede Legal is bevoegd derden in te schakelen in het kader
van de uitvoering van opdrachten namens de opdrachtgever. Als dat mogelijk is gebeurt dat in beginsel altijd in
overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat de
selectie van deurwaarders, vertalers en procesadvocaten
zonder overleg plaatsvindt.
Als Rede Legal een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is
Rede Legal tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk
voor een door deze (rechts)persoon begane fout. Indien
door Rede Legal de opdracht wordt verleend als middellijk
of onmiddellijk vertegenwoordiger van de opdrachtgever,
verleent de opdrachtgever aan Rede Legal de bevoegdheid
om, indien de betreffende (rechts)persoon haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking te
aanvaarden.
De opdrachtgever vrijwaart Rede Legal voor alle aanspraken van derden en de door Rede Legal in verband daarmee
te maken kosten, voor zover die op enigerlei wijze verband
houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of
grove nalatigheid aan de zijde van Rede Legal.
Op Rede Legal kan, in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en
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financieren van terrorisme, de verplichting rusten om de
identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen, evenals
de verplichting om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag te melden.
Door Rede Legal een opdracht te geven bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent die, voor zover
nodig, daar toestemming voor.
Persoonsgegevens worden door Rede Legal verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de wijze
waarop dit gebeurt is nader vastgelegd in de Privacyverklaring
van Rede Legal. De meest actuele versie van de Privacyverklaring staat op de website onder https://www.rede-legal.nl/sites/
default/files/Privacyverklaring_Rede_Legal.pdf De Privacyverklaring wordt op verzoek toegezonden en Rede Legal behoudt
zich eenzijdig het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht voor haar dienstverlening als
advocatenkantoor.
Rede Legal werkt met verschillende prijsmodellen die kunnen zijn toegespitst op het financieel belang van de opdracht, de aard van de opdracht en/of de wens van opdrachtgever. Als met opdrachtgever niet is afgesproken dat
Rede Legal voor haar dienstverlening wordt gehonoreerd
door middel van betaling van vaste (deel)bedragen of een
gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning, worden de
kosten van de door Rede Legal verrichte werkzaamheden in
rekening gebracht op basis van de geldende uurtarieven, te
vermeerderen met BTW. De uurtarieven kunnen jaarlijks op
basis van de toename van de ervaringsjaren, gedurende de
looptijd van een opdracht worden verhoogd.
Daarnaast zullen worden doorbelast de door Rede Legal in
het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals griffierechten, kosten voor de Kamer van Koophandel, Kadastrale kosten, deurwaarderskosten en andere
kosten of belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De kosten van andere opdrachtnemers dan Rede Legal, zoals vertalers, taxateurs, deskundigen, advocaten in andere
jurisdicties, etc., die ontstaan in verband met de vertegenwoordiging van opdrachtgever door Rede Legal, zullen op
eerste verzoek van Rede Legal door opdrachtgever rechtstreeks aan die opdrachtnemers worden betaald.
Rede Legal is gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden
en te maken kosten, voorschotten te vragen. De betaalde
voorschotten worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend.
Declaraties van Rede Legal dienen binnen 14 dagen te
worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in
verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle
gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, met inbegrip
van de te maken integrale advocaatkosten en de wettelijke
rente aan Rede Legal te vergoeden.
Opdrachtgever verplicht zich om alle in verband met de vertegenwoordiging in rechte door Rede Legal verschuldigde
griffierechten tijdig te betalen op de wijze als door Rede
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Legal aangegeven. Aan de betaling van griffierechten kan in
een voorkomend geval ook een kortere termijn dan veertien
dagen worden verbonden. Bij gebreke van tijdige betaling
is Rede Legal gerechtigd om de rechtszaak terzake waarvan het griffierecht of vastrecht verschuldigd zal worden,
niet aan te brengen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat
daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen
gaan.
Opdrachtgever verplicht zich om vragen of opmerkingen
over de werkzaamheden of facturen van Rede Legal binnen
veertien dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn (of
zoveel eerder als noodzakelijk is om Rede Legal in staat te
stellen tijdig de griffierechten te kunnen betalen) schriftelijk en gemotiveerd aan Rede Legal voor te leggen, waarna
Rede Legal gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft
opdrachtgever het recht om zijn betalingsverplichtingen tegenover Rede Legal op te schorten.
Rede Legal kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten of staken, en dossiers en overige
zaken van opdrachtgever onder zich houden. Zij zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
Zo lang opdrachtgever facturen van Rede Legal onbetaald
laat, behoudt Rede Legal zich ten aanzien van haar dienstverlening op grond van de opdracht met opdrachtgever de
eigendom voor van alle van Rede Legal afkomstige en/of
door haar geproduceerde zaken, stukken, dossiers, etc., inclusief de daarop geldende rechten van intellectuele eigendom.
Rede Legal en de daaraan verbonden stichting Stichting Beheer Derdengelden Rede Legal kunnen in het kader van de
uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgever of van
derden onder zich houden. Rede Legal en Stichting Beheer
Derdengelden Rede Legal houden deze gelden aan op een
rekening bij een Nederlandse bank. Rede Legal en/of Stichting Beheer Derdengelden Rede Legal zijn niet aansprakelijk
indien die bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
Rede Legal, noch de voor haar werkende advocaat/advocaten en adviseurs in persoon, zijn aansprakelijk voor schade
als gevolg van - en/of voor schade in verband met - hun
dienstverlening of de met hen beoogde dienstverlening,
met inachtneming van het navolgende.
De aansprakelijkheid van Rede Legal is steeds beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Rede Legal wordt
uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens
de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Rede Legal komt. Deze verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de
schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.
Op verzoek kan opdrachtgever inzage krijgen in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van Rede Legal.

23. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden
ook, is de aansprakelijkheid van Rede Legal beperkt tot
driemaal het honorarium dat door Rede Legal in verband
met de betreffende opdracht in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het
moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid
aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 50.000. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de
vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
24. Als Rede Legal de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan
zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of
gedeeltelijk ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
25. Rede Legal besteedt grote zorg aan het actueel houden van
de eventueel aan opdrachtgever ter beschikking gestelde
(delen van) modeldocumenten. Desondanks kan Rede Legal
niet garanderen dat daarin altijd de laatste ontwikkelingen
in de wetgeving en de rechtspraak zijn verwerkt. Het gebruik
van (delen van) modeldocumenten is voor eigen risico en
Rede Legal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die
het gevolg is van of samenhangt met het gebruik daarvan.
26. Rede Legal verplicht zich om na afloop van haar werkzaamheden, er van uitgaande dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle originele, gerechtelijke of
van opdrachtgever afkomstige stukken aan opdrachtgever
(retour) te zenden. Voor het overige verplicht Rede Legal
zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven
te bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijn van vijf
jaar na het eindigen van de behandeling, waarna zij gerechtigd is de dossiers, zonder nadere aankondiging, te vernietigen.
27. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Rede Legal in verband met door Rede
Legal verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode
van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn
met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. In alle
gevallen vervallen voornoemde rechten en bevoegdheden
uiterlijk twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden
door Rede Legal.
28. De rechtsverhouding met Rede Legal (waaronder die met
haar adviseurs) is uitsluitend onderworpen aan Nederlands
recht.
29. Op alle aan Rede Legal verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De
informatie over deze regeling is te raadplegen via www.
rede-legal.nl. Indien een geschil buiten het bereik van de
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur valt, is de bevoegde rechter in Arnhem bij uitsluiting bevoegd kennis te
nemen van geschillen tussen Rede Legal en de opdrachtgever.

