Algemene voorwaarden EMR Advocaten B.V.
Artikel 1: EMR Advocaten B.V., hierna te noemen ‘’EMR Advocaten’’ is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht.
Artikel 2: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder
ook begrepen iedere vervolg opdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht die
opdrachtgever geeft aan EMR Advocaten.
Artikel 3: Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve
van al degene die voor EMR Advocaten werkzaam zijn.
Artikel 4: Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door
EMR Advocaten, ook indien uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door
een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de aandeelhouders en bestuurders van EMR
Advocaten, alsmede degene die voor of ten behoeve van EMR Advocaten, al dan niet in
dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de
opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een
bepaalde persoon.
Artikel 5: Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens
EMR Advocaten en/of haar medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de
gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn
ontdekt.
Artikel 6: EMR Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende
derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. EMR Advocaten is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.
Artikel 7: Iedere aansprakelijkheid van EMR Advocaten voortvloeiende uit of in verband met
uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde
van de door EMR Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen
risico. Opdrachtgever vrijwaart EMR Advocaten tegen alle aanspraken van derden die op

enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdracht, tenzij de
aanspraak van deze derde het gevolg is van opzet of grove schuld van EMR Advocaten.
Artikel 8: Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld
aan de hand van de gewerkte uren maal het geldende uurtarief. Ten behoeve van
opdrachtgever gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle
genoemde bedragen zijn ex BTW.
Artikel 9: EMR Advocaten brengt haar werkzaamheden in principe per tweken in rekening
bij opdrachtgever. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij gebreke van
betaling binnen deze termijn is EMR Advocaten gerechtigd rente wettelijke rente in rekening
te brengen en/of haar werkzaamheden op te schorten
Artikel 10: Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de
bestuurders en aandeelhouders van EMR Advocaten, alsmede van de bestuurders en de
(middellijke) aandeelhouders van de desbetreffende aandeelhouders en al diegene die, al
dan niet in dienstverband, voor EMR Advocaten werken.
Artikel 11: De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en EMR Advocaten is onderworpen
aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland

