Algemene Voorwaarden Consigliera Advocatuur
Consigliera Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Smits-Emons Advocatuur B.V. Smits-Emons Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, naar Nederlands recht, welke gedreven wordt door mr. S.L. Smits-Emons. Het doel van de
vennootschap is de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap Smits-Emons Advocatuur B.V., handelend onder de naam
Consigliera Advocatuur, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77923952, hierna te noemen
“Consigliera’’.
2.
Opdrachtgever: de partij (natuurlijke – of rechtspersoon) die een overeenkomst met Consigliera
aangaat, een abonnement heeft bij Consigliera of aan wie Consigliera een offerte heeft uitgebracht
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit
andere hoofde, direct verband houdend met de opdracht, worden verricht. Het voorgaande geldt in de
ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging.
4.
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Consigliera ter beschikking gestelde zaken, waaronder
stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
5.
Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en Consigliera tot het verrichten van
werkzaamheden door Consigliera ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de
opdrachtbevestiging.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes,
adviezen en abonnementen welke door Consigliera binnen het kader van de uitvoering van de
werkzaamheden worden aangegaan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
eventuele vervolgopdrachten van opdrachtgever. Daarnaast zijn deze voorwaarden mede opgesteld
ten behoeve van vennootschappen en/of personen die ten behoeve van Consigliera werkzaam zijn
en/of zijn geweest, in de ruimste zin des woords. Dergelijke personen en/of vennootschappen zijn
gerechtigd zich te beroepen op het in deze voorwaarden bepaalde.
2.2
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk
tussen opdrachtgever en Consigliera zijn overeengekomen.
2.3
Indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden dan
geldt bij voorbaat dat Consigliera die voorwaarden afwijst en op basis van dergelijke voorwaarden
geen werkzaamheden verricht. Slechts de algemene voorwaarden van Consigliera zijn van toepassing.
2.4
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig
zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende
beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van
het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.5
Consigliera is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Artikel 3: Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1
De overeenkomst tussen Consigliera en opdrachtgever komt eerst tot stand en vangt aan op het
moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Consigliera ondertekend
retour is ontvangen.
3.2
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.3
Alle opdrachten worden uitsluitend door de vennootschap aanvaard en verricht, ongeacht aan wie
binnen de vennootschap de opdracht is verleend, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de
bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. Consigliera is te allen
tijde vrij te bepalen welke advocaat en/of juridisch medewerker de opdracht uitvoert. De werking van
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art. 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2
BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen
een opdracht is gegeven, zijn uitgesloten. De opdracht eindigt niet door de dood, ondercuratelestelling
of het faillissement van personen werkzaam voor Consigliera.
Consigliera verricht uitdrukkelijk geen werkzaamheden op toevoegingsbasis. Door het verstrekken van
de opdracht doet opdrachtgever, voor zover van toepassing, hierbij bij wege van vaststelling ex art.
7:900 BW afstand van dat recht.
Voor zover opdrachtgever stelt te handelen namens een vennootschap en/of andere
rechtspersoon/juridische entiteit, is hij jegens Consigliera hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de
betreffende vennootschap aan Consigliera verschuldigd is. Ingeval van een dergelijke opdracht zijn
derhalve de betreffende natuurlijk persoon en de vennootschap namens wie de natuurlijk persoon de
opdracht heeft verstrekt hoofdelijk verbonden voor de betaling van het aan Consigliera verschuldigde.
Van een gezamenlijk gegeven opdracht is ook sprake bij een opdracht waarbij opdrachtgever
Consigliera heeft verzocht de factuur ten name van een vennootschap te stellen. Indien en voor zover
een dergelijk verzoek gedaan wordt, blijft de natuurlijke persoon te allen tijde ook gehouden tot
betaling aan Consigliera, naast degene op wiens naam de factuur is gesteld. Het bepaalde in art. 3.4
omtrent het niet verlenen van rechtsbijstand op toevoegingsbasis blijft in een dergelijk geval onverkort
van toepassing.
Opdrachtgever is door opdrachtverlening ermee akkoord dat Consigliera elektronisch, bv. via e-mail
e.d., met opdrachtgever mag communiceren over de opdracht en/of vervolgopdrachten e.d.

Artikel 4: Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever
4.1
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Consigliera overeenkomstig haar
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op
de gewenste wijze ter beschikking van Consigliera te stellen.
4.2
Consigliera heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens
hem aan Consigliera ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.4
De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.5
Aansprakelijkheid van Consigliera voor als gevolg van en/of verband houdende met niet tijdige
aanlevering van de verlangde gegevens en bescheiden wordt door Consigliera uitgesloten, behoudens
opzet of grove schuld van de bestuurder(s).
Artikel 5: Uitvoering opdrachten
5.1
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Consigliera het recht
om werkzaamheden door derden te laten verrichten, voor rekening en risico van opdrachtgever.
5.2
Alle opdrachten worden door Consigliera uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap.
5.3
Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een
inspanningsverbintenis aan de zijde van Consigliera, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6. Geheimhouding
Zowel Consigliera als opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen
wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven. Opdrachtgever zal geen informatie over de
werkwijze of andere informatie met betrekking tot Consigliera openbaar maken of ter beschikking van derden
stellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Consigliera. Aan eventuele adviezen kunnen anderen
dan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
Artikel 7. Auteursrecht
Het auteursrecht op door Consigliera vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van
de opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij Consigliera, tenzij een andere auteursrecht hebbende
op het stuk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Consigliera zullen door

opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden
gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
Artikel 8: Tarief c.q. Honorarium
8.1
Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen opdrachtgever en Consigliera de wijze van vergoeding.
De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan Consigliera voor door Consigliera aan
opdrachtgever verleende diensten bestaat ofwel uit een vast vooraf overeengekomen vergoeding
ofwel uit de som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief.
8.2
Indien de door opdrachtgever aan Consigliera te betalen vergoeding zal worden berekend aan de hand
van het aantal gewerkte uren, zal hier het vooraf afgesproken uurtarief exclusief BTW aan ten
grondslag liggen.
8.3
Andere ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten zoals griffiekosten zullen aan opdrachtgever
worden doorberekend en dienen onmiddellijk te worden voldaan.
8.4
Consigliera kan in voorkomend geval de uitvoering van de opdracht afhankelijk stellen van het op
voorhand voldaan zijn van bijzondere verschotten, meer specifiek bij zogenaamd “griffierecht”.
Consigliera is nimmer gehouden zich zonder tijdig ontvangen financiële waarborg voor het griffierecht
ten behoeve van opdrachtgever in rechte te stellen. Bij gebreke van tijdige betaling van het griffierecht
door opdrachtgever kan opdrachtgever door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard.
8.5
Consigliera heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van
de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer naar redelijkheid
en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan
Consigliera, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
8.6
Het honorarium van Consigliera is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is
verschuldigd naar mate door Consigliera werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
8.7
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd,
lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Consigliera gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Consigliera hierover andere afspraken
hebben gemaakt.
8.8
Alle door Consigliera gehanteerde prijzen en uurtarieven, alsmede de in de offertes, facturen e.d.
vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21 % BTW en bijkomende kosten.
8.9
Opdrachtgever is nimmer tot verrekening en/of opschorting gerechtigd.
8.10
Ieder bedrag dat afkomstig is van opdrachtgever strekt te allen tijde tot zekerheid voor Consigliera.
Opdrachtgever verleent hierbij bij voorbaat een pandrecht aan Consigliera op al hetgeen afkomstig is
van of ten gunste van opdrachtgever gestort is op de bankrekening van Consigliera.
8.11
Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband
met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door
een derde worden verricht.
Artikel 9: Betaling
9.1
Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum, in Nederlandse valuta door middel van storting of overmaking ten gunste van een door
Consigliera aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur
schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
9.2
Indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Consigliera het
recht, nadat zij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere
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ingebrekestelling, vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke
(handels)rente als bedoeld in artikel 6:119 (a) Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de
datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Consigliera
heeft.
Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering, zijn bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW voor rekening van
opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke
incassokosten worden in voorkomend geval bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW forfaitair
vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag.
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Bij gebreke van reclame of door betaling van de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum vervalt bij
wege van vaststelling ex art. 7:900 BW enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of
tenaamstelling uit welken hoofde dan ook en staat de instemming met de factuur vast.
Consigliera heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere
goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Consigliera verschuldigd is
heeft voldaan.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Consigliera
daartoe aanleiding geeft, is Consigliera gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze
onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Consigliera te bepalen vorm. Indien
opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Consigliera gerechtigd, onverminderd haar
overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor de werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
het factuurbedrag.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van Consigliera en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Consigliera onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 10: Overmacht
10.1
Consigliera is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2
Consigliera kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is
opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Consigliera tot aan dat moment te voldoen.
Consigliera is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
10.3
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien,
waarop Consigliera geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Consigliera niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Consigliera of van derden daaronder
begrepen. Consigliera heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Consigliera haar verbintenis had
moeten nakomen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1
De aansprakelijkheid van Consigliera voor door de opdrachtgever te bewijzen aansprakelijkheid en
schade geleden door opdrachtgever wegens door Consigliera aan opdrachtgever verleende diensten is
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Consigliera afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de
polis van de verzekering. Consigliera is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van haar
werknemers.
11.2
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
in de desbetreffende zaak gedurende het laatste jaar door Consigliera in rekening gebrachte
honorarium tot een maximum van € 5.000,- (incl. BTW).
11.3
Opdrachtgever vrijwaart Consigliera voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van door
Consigliera opgestelde adviezen of overeenkomsten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld
zijn.
11.4
Consigliera betracht de nodige zorgvuldigheid bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van
opdrachten, maar is voor schade veroorzaakt door tekortkomingen en/of fouten van derden zelf
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nimmer aansprakelijk. Consigliera is bevoegd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever een
eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derde te aanvaarden.
Consigliera staat jegens derden/opdrachtnemers, al dan niet gevestigd buiten Nederland, uitdrukkelijk
niet in voor hun honorarium e.d.
Opdrachtgever vrijwaart Consigliera voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet
voortvloeiend uit door Consigliera geleverde diensten.
Consigliera is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die opdrachtgever ter
zake van de door Consigliera geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt
mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Consigliera.
Alle aanspraken jegens Consigliera vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend
binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de
aanspraak is gebaseerd.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Consigliera voldoet aan alle voorwaarden gesteld door
de Nederlandse Orde van Advocaten. Het verzekerd bedrag beloopt thans € 1.250.000,-. Polis en
polisvoorwaarden liggen ten kantore van Consigliera ter inzage voor de opdrachtgevers.

Artikel 12: Opzegging
12.1
Opdrachtgever en Consigliera kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang de overeenkomst
beëindigen door opzegging. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, wordt
het honorarium van Consigliera berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van
Consigliera en is het honorarium verschuldigd naar mate door Consigliera werkzaamheden ten
behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
12.2
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
Artikel 13: Opschortingsrecht
13.1
Consigliera is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder
begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment
dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, voor zover deze bevoegdheid
niet beperkt wordt door enige regelgeving.
13.2
Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van
opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
Artikel 14: Archivering
De gegevens van opdrachtgever worden opgeslagen in de dossier- en cliëntenadministratie en in
geautomatiseerde bestanden van Consigliera. De gegevens van een opdrachtgever zullen nimmer aan derden,
tegen betaling of om niet, worden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien dit, in
het kader van de gegeven opdracht(en) noodzakelijk is. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten
behoeve van de dienstverlening aan opdrachtgever. Na afloop van de dienstverlening zal het dossier worden
bewaard voor de duur van 5 jaar, waarna tot vernietiging van het dossier wordt overgegaan.
Artikel 15:
Consigliera is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke
transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Consigliera opdracht te geven, bevestigt
opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
Artikel 16: Klachtenregeling
16.1
Consigliera neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
16.2
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening,
inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie
Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het
Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling
van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van incasso van een vordering
op een particulier opdrachtgever is alleen sprake van een bindend advies indien de opdrachtgever het
nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso
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arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan
voorziet het Reglement in arbitrage.
Wanneer Consigliera er niet in slaagt een eventuele klacht van opdrachtgever over de dienstverlening
tot een oplossing te brengen, kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie
Advocatuur.
De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door
ondertekening van de door Consigliera aan opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging waarin
naar de regeling wordt verwezen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Consigliera, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
17.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. tussen
opdrachtgever en Consigliera en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt,
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie
Maastricht, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid en behoudens de
bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur.
17.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18:
Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgemaakt. In geval van een eventueel geschil over de
inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands
recht prevaleren.

