ALGEMENE VOORWAARDEN COOPER ADVOCATEN
KVK: 76738981
1.

COOPER ADVOCATEN COOPERATIEF U.A. (hiern a: COOPER) is een coöperatie U.A. en heeft tot doel het (doen) uitoefenen van
de rechtspraktijk, waaronder de beoefening van het beroep van advocaat.

2.

Alle leden van deze coöperatie U.A. zijn zelfst andig werkende advocaten, ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Adv ocaten
(afdeling Noord-Hollan d), die – al dan niet door middel van een praktijkvenn ootschap – v oor eigen rekening en risico hun
advocatenpraktijk, onder de naam Cooper Adv ocaten, uitoefenen . De overeenk omst van opdrach t met opdrachtgever -

met

uitsluiting van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een
bepaal de persoon wordt uitgev oerd) en 7:407 lid 2 (dat h oofdeli jke aansprakeli jkheid vestigt v oor het geval waarin aan twee
of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek – wordt aangegaan met de coöperatie Cooper
Advocaten U.A., bestaan de uit mr. H. H. Kelderhuis, h.o.d.n. Cooper Adv ocatuu r, en mr. A.C.A. Heijman, h.o.d.n. Heijman
Legal, waarbij door één van bei de n uitvoering wordt gegeven aan de overeenk omst.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Advocaat verstrekte opdrachten , daaro nder begrepen iedere
vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere al gemene voorwaarden, tenzi j
voorafgaand

aan

de

overeenk omst

van

opdracht

sch riftelijk

door

partijen

an ders

is

overeengekomen.

De

Algemene

Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle werkzaamheden namens COOPER door een derde partij, ongeacht of deze
werkzaamheden zijn verri cht door een persoon in de hoedani gheid van (zelfstandi ge) advocaat , (juridi sch) medewerker,
mediator of anderszins.
3.

Opdrachtgever stemt ermee in dat de opdrachtbevesti ging van COOPER digitaal worden toegezon den.

4.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan COOPER verstrekte inform atie.
Opdrachten aan COOPER leiden bovendi en tot inspanningsverpli chtingen en niet tot resultaatverplichtingen van COOPER.

5.

De leden van Cooper Adv ocaten Coöperatief U.A. hebben gezam enlijk een beroepsaansprakelijk heidsverzekering die voldoet
aan

de

door

de

Nederl andse

Orde

van

Advocaten

voorgeschreven

vereisten

(Allianz,

nr.

SF9980

8121

aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in h et desbetref fende

3) .

Iedere

geval aan

opdrachtgever wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de beroepsaansprakeli jkheidsverzekering
ten laste van COOPER komt. Op verzoek van opdrachtgever kan inzage worden verkregen in de polisv oorwaarden. Indien en
voor zover - om welke reden dan ook - geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkhei dsverzekering mocht plaatsvinden,
is iedere aansprakeli jkheid van COOPER beperkt tot het in het desbetreffende kalenderjaar door COOPER aan de opdrachtgever
in rekening gebrachte - en door opdrachtgever aan COOPER betaalde – h onorarium. Vorenstaande tot een maximum van
€ 20.000,00.
6.

De in de onderhavige Algemene Voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakeli jkheid zijn ook van toepassing op enig
in verband met het niet deugdelijk functioneren van door C OOPER bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte
apparatuu r, software, gegeven sbestan den of andere middelen, alsmede voor het ondersch ept worden van audi o en/of
datatransmissies van telefoon of e -mail, voor zover het niet deu gdelijk functioneren aan COO PE R kan worden toegerekend.

7.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de
inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen van COOPER aan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.

De opdrachtgever vrijwaart COOPER tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door
COOPER ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

9.

Onverminderd het bepaalde in artike l 6:89 BW, vervalt het rech t op schadevergoeding in ieder geval 6 (zes) maanden na de
gebeurteni s of het nalaten waaruit de schade di rect of indirect voortvloeit en waarvoor COOPER aansprakelijk mocht zijn .

10.

COOPER zal bi j het inschakelen van derden zoveel m ogelijk v an tevoren overleg plegen met de opdrachtgever - behouden s in
geval van het inschakelen van een deurwaarder - en bi j de selectie van derden de nodige zorgv uldigheid in acht nemen. De
kosten die op enige wijze samenhangen met derden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. COOPER is niet
aansprakelijk v oor tekortkomin gen van deze derden. In dien een ingeschakelde derde zi jn/haar aansprakelijkheid wenst te
beperken , is COOPER bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperkin g van de aans prakeli jkheid te aanvaarden,
althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.

11.

COOPER declareert - behoudens andersluidende afspraak - maandelijks haar werkzaamheden op basis van bestede tijd en het
voor de opdracht gelden de uurtarief (het honorarium). E ventueel vermeerderd met de zogenaamde versch otten, bestaande
uit de gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan COOPER ten behoeve van de opdrachtgever in rekening zijn
gebracht zoals griffierecht, deu rwaardersk osten, rei skosten , kosten van uittr eksel s etc. Te all en tijde k an een voorsch ot
gevraagd worden voor verricht e of te verri chten werkzaamheden. Werk zaamheden kunnen worden opgesch ort als geen
voorsch ot ter dekking van verdere werkzaamheden voorhanden is. Indien op voorsch otbasi s wordt gewerk t, wordt het
voorsch ot niet verrekend met tussentijd se decla raties , maar met de einddeclaratie . Een eventueel restant van het voors chot
wordt bi j het einde v an de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldi gd i s. Opdrachtgever stemt ermee i n
dat facturen van COOPER digitaal worden toege zonden.

12.

Betaling van declaraties van COOPER dient zonder opschortin g of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum; opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opsch ortin g of verrekening . Nadien is een
rente verschuldigd van 1% per maand. Gerechteli jke en buiten gerechteli jke kosten die in verband staan met de invordering

van declaraties komen voor rekening van opdrachtgever. COOPE R heeft het recht haar werkzaam heden voor de opdrachtgever
op te sch orten indien deze on danks aanmaning in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie.
13.

COOPER draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op de bankrekening die wordt beheerd
door de Stichting Derdengel den Cooper Advocaten. Aan de rechthebbende op deze gelden zal een renteve rgoedin g worden
uitgekeerd geli jk aan de rente die de betrokken bankinstelling over de gedeponeerde gelden vergoedt. Op de te vergoeden
rente worden de k osten van beh eer in mindering gebracht.

14.

Tenzij uitdrukkelijk anders verm eld zijn alle door COOPER genoemde bedragen exclusief BTW.

15.

COOPER zal vertrouwelijkhei d betrachten zoals in een opdracht gever-opdrachtnemer relatie gepast is. Wel kunnen gegevens
van opdrachtgever binnen COOPER worden gebruikt in verband met (toetsing van ) haar processen en eventueel tegenstrijdig
belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.

16.

COOPER is op grond van gelden de regelgeving verplicht de identi teit van haar opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke
transacties on der omstandi gheden bij de autoriteiten te melden.

17.

Het met een opdracht gev orm de dossier zal geduren de 5 (vijf) jaar na het eindi gen van de opdracht worden bewaard waarn a
COOPER het recht heeft het dossier te vernietigen . Na verloop v an de genoem de termijn zal zon der nadere aankondi ging tot
vernietiging van het dossier worden overgegaan.

18.

Op de recht sverh ouding tussen de opdrachtgever en COOPER is het Nederlands recht van toepass ing. Alle geschillen die uit
de rechtsverh ouding v oortvloei en zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rech ter van de rechtbank Noord Holland, l ocatie Haarlem. Ook de Klachten - en Geschillenregeli ng Advocatuur is van toepassin g op de dienstverle ning van
COOPER.

19.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en COOPER zijn
vastgelegd.

20.

COOPER beh oudt zich het recht voor de Al gemene Voorwaarden te wijzigen. De gewi jzi gde Al gemene Voorwaarden worden
geacht te zi jn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen n adat de gewi jzigde v oorwaarden hem zi jn
toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft ge maakt. De toepasseli jkheid van A lgemene
Voorwaarden van enige andere partij binnen de rechtsverhou ding worden uitdrukkelijk van de hand gewezen .

21.

Het auteursrecht op alle door COOPER opgestelde en/of aan de opdrachtgever of derden verschafte werken berust bi j
uitsluiting bij COOPER.

COOPER ADVOCATE N COOPERATIEF U.A. is gevesti gd te Heemstede en ingeschreven in het Han delsregi ster onde r nr.
76738981.
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