ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer mondeling of
schriftelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;
b. de opdrachtnemer mevrouw mr Mireille de Waij, notaris te Arnhem en MDW Notareas &
Estateplanning (en de aan haar kantoor verbonden personen die door haar bij de
uitvoering van de opdrachten worden ingeschakeld);
c. honorarium: de financiële vergoeding die opdrachtnemer met opdrachtgever voor de
uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, of die voor de betreffende
werkzaamheden geldt;
d. verschotten: de kosten die opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de
overeenkomst maakt.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder
overeenkomsten van opdracht, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij voorafgaande
aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De
toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen
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Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat een door opdrachtgever
verstrekte opdracht door opdrachtnemer is geaccepteerd. De overeenkomst wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
De opdrachtnemer verstuurt een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever kan de opdracht binnen 2 dagen na dagtekening van de
opdrachtbevestiging kosteloos annuleren.
Indien de opdrachtnemer besluit om de door opdrachtnemer gemaakte akten niet binnen 6
weken na ontvangst van de conceptakten te passeren, dan is de opdrachtgever verplicht
om de helft van het geoffreerde bedrag te voldoen aan de opdrachtnemer.
Indien de opdrachtnemer de opdracht buiten de termijn als bedoeld in artikel 3 sub b, is
de opdrachtgever de helft van het geoffreerde bedrag verschuldigd.
De opdrachtgever stemt ermee in, dat opdrachtnemer de overeenkomst laat uitvoeren
door het kantoor of zonodig derden. Het inschakelen van derden wordt door de
opdrachtnemer in overleg gedaan met opdrachtgever.
Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van
het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.
Declaratie.
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Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium
verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich
uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden
gebracht.
De opdrachtnemer is steeds bevoegd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen.
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
De opdrachtnemer is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar
aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.
Betaling
Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van opdrachtnemer gestelde
bankrekening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient te geschieden in euro's en binnen 14
dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente
verschuldigd.
Indien opdrachtgever invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtnemer die in
verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een
opdracht-, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke
waarvan opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgevers en derden voor
schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst,
is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de betreffende polis.
Bij het inschakelen van derden door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is echter voor eventuele
tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de opdrachtnemer
aansprakelijk is voor fouten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden of voor het
niet deugdelijk functioneren van het door opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken, geen uitgezonderd.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

7. Rechts- en forumkeuze
Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing. Geschillen worden afgehandeld volgens de klachtenregeling of
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
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