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Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor
Bartman Company Law
Artikel 1 Toepasselijkheid
Advocatenkantoor Bartman Company Law (hierna: Bartman Company Law) is de handelsnaam van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Steba B.V., gevestigd te Baambrugge, met
als bestuurder en indirect enig aandeelhouder prof. mr. S.M. Bartman, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 34154087.
Alle opdrachten worden onder de (exclusieve) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
aanvaard en uitgevoerd, met terzijdestelling van de artikelen 404, 407 en 409 Boek 7 BW. Deze
algemene voorwaarden zijn tevens van (exclusieve) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde
of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Bartman Company Law, alsmede
ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie
daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.
Artikel 2 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Bartman Company Law tegenover de opdrachtgever is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis
van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage bij Bartman Company Law.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 25.000,- of, indien
het door Bartman Company Law in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is,
tot dat bedrag met een maximum van € 40.000,-. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW
vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Bartman Company Law indien niet binnen zes
maanden, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of
redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is
gemaakt.
Bartman Company Law is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Zij is door de
opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen)
namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 3 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Bartman Company Law tegen alle aanspraken van derden, de redelijke
kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de
werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove
nalatigheid van Bartman Company Law.
Artikel 4 Honorarium

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium van Bartman Company Law worden
berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het met de opdrachtgever
overeengekomen uurtarief.
Bartman Company Law is gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot
wordt terugbetaald na voldoening van, dan wel verrekend met, de laatste declaratie door de
opdrachtgever. Bartman Company Law is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en
zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft
betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van declaratie(s).
De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met
een uiterste betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De
opdrachtgever is – zonder dat een ingebrekestelling is vereist - in verzuim indien betaling niet
binnen de gegeven betalingstermijn heeft plaatsgevonden. Bartman Company Law is gerechtigd na
het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente,
alsmede op buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten standaard 15% van de hoofdsom
bedragen.
Artikel 5 Klacht- en geschillenregeling
Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van
de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Bartman Company Law en wel
binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs had
kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft.
Bartman Company Law zal een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan
opdrachtgever voorleggen binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Indien dit naar de mening
van opdrachtgever geen uitzicht biedt op een bevredigende oplossing, dan kan hij/zij een klacht
indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, dat zal oordelen volgens haar Reglement
(https://www.advocatenorde.nl/585/consumenten/geschillencommissie-advocatuur.html).
Artikel 6 Identiteit en controle opdrachtgever
Uit hoofde van dwingende wetgeving is Bartman Company Law verplicht de identiteit van zijn
opdrachtgever(s) vast te stellen en om ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden.
Door het verstrekken van een opdracht bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verbindt
hij zich Bartman Company Law bij de voldoening hieraan alle medewerking te verlenen.
Artikel 7 Beheer derdengelden
Bartman Company Law heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden Haagse
Kantoren (KvK nr. 27337836), welke stichting haar derdengeldrekening beheert.
Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bartman Company Law is Nederlands recht van
toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, onverlet de klacht- en
geschillenregeling in deze algemene voorwaarden.

