VAN EECKHOUTTE
ADVOCATENKANTOOR
IT & INTELLECTUEEL EIGENDOM
Ottoweg 6
6866 CE Heelsum
Nederland
T.: +31 85 8772797
F.: +31 84 7338362
www.vaneeckhoutte.eu

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. IT/IE-advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte voert zijn advocatenpraktijk vanuit de besloten vennootschap Advocatenkantoor Van Eeckhoutte B.V., handelend onder de namen ‘Van Eeckhoutte Advocatuur’, ‘Van Eeckhoutte Law Office’ en ‘ICT Intellectuele
Rechten & Corporate’, hierna: ‘Van Eeckhoutte’.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Eeckhoutte. De
toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de
inhoud van de verrichte werkzaamheden, het resultaat en aan de wijze waarop aan
die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.
3. Van Eeckhoutte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mededelingen tijdens een
gratis adviesgesprek of gratis kennismakingsgesprek. Van Eeckhoutte aanvaardt
evenmin aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook dan ook van door
hem ingeschakelde derden, waaronder – maar niet beperkt tot - gerechtsdeurwaarders, notarissen en vertaalbureaus, en mag zonder voorafgaand overleg en mede
namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde
van de door hem ingeschakelde derden aanvaarden.
4. De opdracht gaat pas in nadat het gevraagde voorschot op de rekening van Van
Eeckhoutte is bijgeschreven. Van Eeckhoutte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
welk nadeel dan ook als gevolg van het feit dat de opdracht wegens het uitblijven
van de voorschotbetaling later dan gepland is ingegaan.
5. De aansprakelijkheid van Van Eeckhoutte is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het
eigen risico, wordt uitgekeerd. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het
geval een opdracht ten onrechte geweigerd is en daaruit schade voortvloeit. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van vorenbedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Van Eeckhoutte beperkt tot het door het kantoor in verband met de desbetreffende opdracht
in rekening gebrachte salaris met een maximum van € 2.000,00.
7. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt Van Eeckhoutte de intellectuele
(eigendoms)rechten op al zijn producties, waaronder – maar niet beperkt tot - zijn
correspondentie, processtukken, bescheiden, notities, artikelen en alle concepten
daarvan. Zolang de opdrachtgever zijn (betalings)verplichting niet nakomt, mag
hij/zij die producties niet in of buiten rechte (laten) gebruiken.
8. De opdrachtovereenkomst met Van Eeckhoutte is onderworpen aan het wettelijk
beroepsgeheim van de advocaat. Privacy en discretie zijn gewaarborgd.

Advocatenkantoor Van Eeckhoutte BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32107710.
Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Advocatenkantoor Van Eeckhoutte BV.
Op de overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gepubliceerd op www.vaneeckhoutte.eu en waarin onder meer een
beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Financiën
9. Kosten en tarieven kunnen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op de facturen of op www.vaneeckhoutte.eu/kosten en geacht te zijn aanvaard,
tenzij de opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
10. Facturen van Van Eeckhoutte worden uitsluitend per e-mail verzonden en zijn na
verloop van veertien dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien het gefactureerde bedrag dan niet op de rekening van Van Eeckhoutte is bijgeschreven, is de opdrachtgever automatisch in verzuim en wordt de opdracht voor de duur van dat verzuim opgeschort. Van Eeckhoutte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welk nadeel dan
ook als gevolg van het feit dat de uitvoering van de opdracht wegens die opschorting
vertraging oploopt.
11. De Stichting Beheer Derdengelden Mr. Van Eeckhoutte ontvangt en beheert gelden
die niet bestemd zijn voor Van Eeckhoutte, maar voor de opdrachtgever of enige andere derde, voor zover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschotten
of vast recht.
12. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen
veertien dagen na factuurdatum bij Van Eeckhoutte te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard. Indien betaling niet binnen die termijn plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf
de factuurvervaldatum een rente van 2% (twee procent) per (gedeelte van een)
maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Diversen
13. Er is een interne klachtenprocedure. Details kunnen hier worden geraadpleegd. Overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector kanton locatie Arnhem. De rechtsverhouding tussen Van Eeckhoutte en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht.
14. Alle vorderingsrechten die de opdrachtgever jegens Van Eeckhoutte kan inroepen,
vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd
of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
15. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De
Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

2

