Algemene Voorwaarden BDM advocaten
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BDM advocaten (“BDM”) is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap van rechtspersonen en
natuurlijke personen, gevestigd in Amsterdam, die de advocatuur beoefent. De leden van BDM worden
hierna “Partners” genoemd.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van een opdrachtgever aan BDM, met
inbegrip van alle vervolgopdrachten, gewijzigde en aanvullende opdrachten.
Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend BDM als opdrachtnemer. De Partners handelen bij de
uitoefening van hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van BDM.
BDM heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. De aansprakelijkheid van BDM is
beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitbetaald door de verzekeraar,
vermeerderd met het bedrag van het eventuele eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet voor
rekening van de verzekeraar komt.
BDM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden van derden die zij in overleg met de
opdrachtgever inschakelt. Indien de opdrachtgever een door BDM ingeschakelde derde rechtstreeks
aansprakelijk stelt, vrijwaart de opdrachtgever BDM voor elke aanspraak van de derde in verband met
die aansprakelijkstelling, alsmede voor alle daarmee verband houdende kosten.
Vorderingsrechten en andere aanspraken van de opdrachtgever jegens BDM in verband met door BDM
uitgevoerde werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop
de opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van die vorderingsrechten of andere
aanspraken.
Natuurlijke personen en rechtspersonen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de uitvoering van aan
BDM verstrekte opdrachten kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
BDM declareert haar werkzaamheden na afloop van iedere maand, door toezending van een declaratie
in pdf-format naar een door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. De betalingstermijn bedraagt 14
dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij het uitblijven van tijdige betaling is BDM
gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen.
BDM kan te allen tijde verlangen dat een voorschot wordt betaald voor haar werkzaamheden.
Werkzaamheden kunnen worden opgeschort zo lang het in rekening gebrachte voorschot niet is
ontvangen.
BDM bewaart een dossier tenminste tot 5 jaar na de dag van verzending van de laatste declaratie in het
betreffende dossier. Tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verzocht om toezending van originele
stukken uit het dossier, behoudt BDM zich het recht voor het dossier zonder nadere aankondiging te
vernietigen na afloop van de hier bedoelde bewaartermijn.
Op aan BDM gegeven opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de
opdrachtgever en BDM zullen alleen aan de bevoegde rechter in Amsterdam kunnen worden
voorgelegd.

