Algemene voorwaarden ARPA Advocaat voor bouwen en wonen (01-01-2017)
Toepasselijkheid
ARPA Advocaat voor bouwen en wonen (hierna: ARPA) is een handelsnaam van Bierens Incasso
Advocaten B.V. ARPA oefent de praktijk van advocaat uit in de ruimste zin van het woord.
Opdracht
Alleen ARPA geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, ook als het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is, dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd (de werking
van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten).
Aansprakelijkheid
 ARPA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die door de
Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen ruimschoots te boven gaat.
 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen
uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot een bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak.
 Indien ARPA in de uitvoering van de opdracht een derde(n) heeft ingeschakeld, is ARPA niet
aansprakelijk voor fouten die door deze derde(n) zijn gemaakt. Indien een ingeschakelde derde
zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, verleent de opdrachtgever ARPA de
bevoegdheid deze aansprakelijkheidbeperking mede namens hem te aanvaarden.
 De bestuurders van ARPA, alsmede degenen die voor ARPA werkzaam zijn, zijn niet
persoonlijk gebonden of aansprakelijk (de werking van artikel 7:407 lid 2 BW is derhalve
uitgesloten).
Betaling
 Een voorschotnota of depotstorting wordt steeds bij het einde van de opdracht verrekend.
 ARPA behoudt zich het recht voor tussentijds te declareren. De betalingstermijn bedraagt 14
dagen. Indien een declaratie van ARPA niet binnen de afgesproken betalingstermijn wordt
voldaan, is over het declaratiebedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft van (enig deel van) de declaratie, zijn
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het totale openstaande bedrag
met een minimum van € 250.00. Bovendien heeft ARPA in dat geval ook het recht haar
werkzaamheden op te schorten.
Diversen
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende en vervolg-) opdrachten
van opdrachtgevers van ARPA.
 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen
die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door ARPA zijn betrokken.
 Op de rechtsverhouding tussen ARPA en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch is bevoegd om van enig
geschil tussen ARPA en een opdrachtgever kennis te nemen (onverminderd het recht van
ARPA om de zaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde instantie).
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