Algemene voorwaarden Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten
1.

Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten B.V. (‘B&R’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd
te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24404022.

2.

Alle aan B&R verstrekte (vervolg)opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.

3.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door B&R, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van
de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn
niet van toepassing op door of namens B&R aanvaarde opdrachten. Uitsluitend B&R kan voor eventuele fouten worden
aangesproken door de opdrachtgever. Eventuele aansprakelijkheid van werknemers en anderen die bij de uitvoering van de
opdracht zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten
ontlenen.

4.

De bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede gehanteerd ten behoeve van de bestuurders van B&R en al diegenen
die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor B&R werkzaam zijn of waren (aandeelhouders daaronder begrepen).
Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

5.

B&R is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
Door het verstrekken van een opdracht aan B&R bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn
toestemming te geven.

6.

B&R zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn
(‘Onderopdrachtnemers’), bij de selectie van Onderopdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig
tevoren overleggen met de opdrachtgever. B&R sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van
Onderopdrachtnemers uit. Elke door of namens B&R aanvaarde opdracht houdt ook de bevoegdheid in om algemene voorwaarden
en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door Onderopdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden.

7.

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van B&R jegens opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit
of verband houdend met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door B&R wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

8.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is
de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden beperkt tot de hoogte van het
door B&R in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 25.000.

9.

Ten overvloede gelden de aansprakelijkheidsbepalingen ook voor het geval B&R aansprakelijk is voor de fouten van door B&R
ingeschakelde derden of voor het niet-deugdelijk functioneren van door B&R bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte
apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

10.

Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
opdrachtgever met de schadegebeurtenis en met B&R als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

11.

B&R is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens ondanks de door haar betrachte zorg,
ook niet als dat optreedt of ontstaat bij de overdracht van gegevens via openbare netwerken of door gebruik van netwerken en
systemen van derden.

12.

Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze naast de wettelijke rente ook administratiekosten verschuldigd van minimaal
EUR 50. Voor zover B&R over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is de opdrachtgever ook de werkelijke gemaakte
incassokosten verschuldigd met een minimumbedrag van EUR 100. Tevens is B&R gerechtigd haar werkzaamheden in het kader
van de opdracht op te schorten op het moment dat een factuur niet tijdig geheel is voldaan. B&R mag jaarlijks de uurtarieven
aanpassen.

13.

Het is B&R toegestaan de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van
de reeds bestaande overeenkomsten tussen de opdrachtgever en B&R.

14.

Na voltooiing of beëindiging van de opdracht zal het dossier gedurende zeven jaar door B&R worden bewaard, waarna het dossier
wordt vernietigd.

15.

Op de rechtsverhouding tussen B&R en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden versie N010321 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24404028 en
zijn ook te raadplegen op www.verzekeringsadvocaten.nl

