Algemene voorwaarden
Art. 1 De advocaten treden naar buiten onder de gemeenschappelijke naam Shioda
Advocaten. De advocaten sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen
zelfstandig zaken, Mr. D.W.J. Leijs door middel van zijn eigen B.V.”
Art. 2 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele advocaat die deze
opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze
algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle advocaten van Shioda Advocaten
alsmede voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een advocaat
werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende
vervolgopdrachten.
Art. 3 Iedere advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de
voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van de
advocaat is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van
de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te
vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis. Voor het
geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door die advocaat in het voorafgaande kalenderjaar
bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het
eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Art. 4 De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die advocaat die hij de opdracht
heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens een andere advocaat van
Shioda Advocaten.
Art. 5 Bij het inschakelen van derden (zoals deurwaarders, notarissen, accountants, kadaster,
et cetera) zal Shioda Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Shioda
Advocaten of de desbetreffende advocaat is voor eventuele tekortkoming van deze derden
niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
Art. 6 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Shioda Advocaten of de
desbetreffende advocaat aansprakelijk is voor fouten van de door hem of haar haar
ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door hem of haar bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers
of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
Art. 7 Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van
het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het periodiek door de advocaat vast te stellen
basisuurtarief. Shioda Advocaten is gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen.
Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
Art. 8 De door Shioda Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals
griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, et cetera) zullen separaat in
rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten zal een percentage
van 8% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Art. 9 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening
gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de
declaratie. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is opdrachtgever in verzuim en
over het declaratiebedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd, te rekenen vanaf de
datum van het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, alsmede incassokosten
overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, zulks met een minimum van € 40,00.
Art. 10 Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of
voorschotdeclaraties is de advocaat gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten in
welk geval de advocaat niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als
gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
Art. 11 Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als
mogelijk ontvangen op bankrekeningnummer NL23 ABNA 0550 4968 74 van de Stichting
Derdengelden Shioda Advocaten te Hilversum en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de
rechthebbende. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening
wordt over derdengelden geen rente vergoed.
Art. 12 Shioda Advocaten archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de sluitingsdatum.
Daarna heeft Shioda Advocaten het recht het dossier te vernietigen.
Art. 13 In geval van een klacht over de dienstverlening door een bij het Shioda Advocaten
aangesloten advocaat kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Daarnaast is binnen
het kantoor een klachtenfunctionaris aangesteld die bevoegd is namens ieder van de bij het
Shioda Advocaten aangesloten advocaten de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te
bemiddelen. Zie verder de klachtenregeling zoals vermeld op de website (www.shioda.nl).
Art. 14 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Shioda Advocaten is Nederlands
recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden
uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.
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