Algeme ne voorwaarden
Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV

7. De keu ze van door A d Fonte m Ju r idisch B ou wadvie s BV in
te schake len derden zal, waar moge lijk, in over leg met de
clië nt gesch ieden. A d Fontem Jur idisch Bou wadvie s BV is

1. A d Fon te m Jur idisch B ou wadvie s B V is ee n be sloten
venn ootschap ter u itoe fen ing van de ju r idische
dien stve r len in g op het ge bie d van bou wen e n ru imte lijke
ordening.

daarbij niet aansprakelijk voor de tekortkoming van deze
der den . Daarbij ge ldt dat Ad Fonte m Jur idisch B ou wadvie s BV
ervan uitgaat en bij deze voor zover nodig bedingt dat zij de
be voe gdhe id hee ft om aan sprake lijkh e idsbe per kin ge n die door
de derden worden gehanteerd namens de cliënt te

2. De aan A d Fon te m Jur idisch B ou wadvie s BV ver leende

aanvaarden.

op dr ac hten wor den d oor A d Fon te m Jur id is ch B ou wad vie s
BV e n ke l geaccepteer d als inspann in gsver plich tin g: A d
Fonte m Ju r idisch B ou wadvies BV kan n iet aan sprake lijk
worden gesteld voor het resultaat van de door of namens
haar verrichte werkzaamheden.

8. Ten zij ande rs overee nge komen zal het h on orar iu m van
medewerkers van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV worden
berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren (waartoe
ook de re istijd tu ssen 7.00 uu r en 17.30 uur , ten beh oe ve van
het vervullen van de opdracht, wordt gerekend),

3. A d Fon te m Jur idisch B ou wadvie s B V is de en ige
opdr achtne mer van alle we rkzaamhe den , ook in dien h et
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliënten
is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal
wor den u itgevoe rd. T oepassin g van h et be paalde in de

vermenigvuldigd met de jaarlijks door Ad Fontem Juridisch
Bou wadvies BV vast te ste lle n uur tar ieven en factore n.
Bu ite nge rechte lijke incassokoste n worde n in re ken ing
gebracht op basis van de laatst ge lden de ver sie van het
incassotar ie f van gere ch tsdeur waar der s.

artike len 7:404 en 7:407 lid 2 van he t Burgerlijk We tboek
wordt uitgesloten.

9. De door A d Fonte m Ju r idisch B ou wadvie s BV ten behoe ve
van de clië nt betaalde voor schotten zoals gr iffierechten,

4. In dien , in ver band me t de u itvoer in g van een opdr ach t
van ee n cliën t of ande rszin s, door han de le n of n alate n
van ( me de wer ke r( s ) van A d F on te m Jur id is ch B ou wad v ie s
BV schade wordt toegebracht aan personen of zaken

verzendkosten, kilomete rkosten auto, kosten Kamer van
Kooph ande l, kosten kadaster, pr in t- e n in bin dkosten, kosten
pu blie ksbalie ge meente n e n der ge lijke worden se paraat in
reke n in g ge br acht.

waar voor Ad Fonte m Ju r idisch B ou wadvie s BV , dan wel
één of meer dere n van hen die aldaar we rkzaam zijn ,
aan sprake lijk zijn, zal die aan sprake lijkhe id be perkt zijn
tot ee n be dr ag van € 5.000,- of, in die n het door A d
Fonte m Ju r idisch B ou wadvies BV ree ds in re ke n in g
gebrachte honor ar iu m in de betre ffen de zaak hoger is, tot
dat bedrag, met een maximum van € 10.000,-.

10. De werkzaamheden kunnen regelmatig, maandelijks of per
kwartaal, aan de clië nt in r eken in g wor den ge brach t. Voor het
in re ken ing ge brachte ge ldt ee n be talin gster mijn van veer tien
dagen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van betaling
bin nen die ter mijn is A d Fonte m Jur idisch B ou wadvies BV
gere chtigd de wette lijke re nte in re ken in g te bren gen .
Daar naast is A d Fonte m Ju r idisch B ou wadvie s BV ger echtigd

5. In dien e n voor zove r om we lke re den dan ook gee n

om voor sch otte n voor he t hon or ar iu m in re ken in g te bren gen .

u itker ing kr achten s de in artike l 4 e n 5 genoe mde
ver ze ker in gen plaatsvin dt, is de ge zamen lijke
aan sprake lijkhe id van Ad Fonte m Ju r idisch B ou wadvies BV
en die gene n die daar wer kzaam zijn be per kt tot een
bedrag van € 5.000,- of, in dien h et door A d Fonte m
Jur idisch Bou wadvie s BV re eds in re ken in g ge brach te
hon or ar iu m in de betre ffen de zaak h oger is, tot dat
bedrag, met een maximum van € 10.000,-.

11. Niet alleen A d Fonte m Jur idisch Bou wadvie s BV maar ook
alle per sonen die bij de u itvoer ing van de opdr acht van ee n
clië nt zijn in ge schake ld ku nnen op de ze voor waar den een
ber oe p doen . D it ge ldt e ve nzo voor e x-me de wer ker s met
inbegrip van hun erfgenamen indien zij aansprakelijk worden
geh ou den nadat zij het kan toor van A d Fonte m Jur idis ch
Bouwadvies BV hebben verlaten.

Aan spr ake lijkhe id wor dt ve rder n iet aan vaard in dien e r
meer dan een half jaar is verstre ken tu ssen he t le ver en
van de dien st door Ad Fontem Jur idisch Bou wadvie s BV en
de betreffende claim.

12. De ze voor waar den zijn van toe passin g op alle aan A d
Fontem Juridisch Bouwadvies BV verstrekte opdrachten door
clië nten e n te ven s op hu n aan vu llen de en ver volgopdrachten .
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is ingeval van

6. A d Fon te m Jur idisch B ou wadvie s B V aan vaar dt geen

geschil over de inhoud of strekking bepalend en bindend.

aansprakelijkheid indien de door haar verrichte
wer kzaamhe den e n/of ge le ver de produ cten, zon der h aar
u itdru kke lijke sch r ifte lijke toe ste mmin g, voor een an der
doel of in een ander geval hoe soortgelijk ook, worden
gebruikt dan waarop de werkzaamheden betrekking
hebben.

13. Op de rechtsverhouding tussen Ad Fontem Juridisch
Bouwadvies BV en haar cliënten is het Nederlands recht van
toe passin g. Ge sch illen zu llen u itslu iten d te r be oorde ling staan
en worden beslist door de Nederlandse rechter.

