Algemene voorwaarden Kupecz intellectual property
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen Kupecz

intellectual property, althans mr. drs. A.F. Kupecz, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 57708266 (hierna: ‘Kupecz intellectual property’,
ook ‘het kantoor’), en een cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende

opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
3.

De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht
1.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Kupecz

intellectual property welke advocaat of medewerker de door cliënt verstrekte opdracht
uitvoert.
2.

Indien dat, naar het oordeel van Kupecz intellectual property, in het belang is van een

goede uitvoering van de opdracht, heeft Kupecz intellectual property het recht
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 3 – Honorarium en declaratie
1.

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt honorarium, vermeerderd met

verschotten (bijvoorbeeld griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen,
deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers) en indien van
toepassing omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
2.

Declaraties worden in beginsel maandelijks verstuurd en betaling dient, tenzij anders

overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.

Na verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de

cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW,
vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.

4.

In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt

zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
5.

Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd,

heeft de betrokken advocaat het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de
schorten. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt
lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
Artikel 4 - Derdengelden
1.

Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden onder zich

gehouden door de Stichting Beheer Derdengelden Kupecz intellectual property.
2.

Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met

eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, met welke verrekening cliënt
instemt, gestort op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van
ontvangen gelden is niet mogelijk.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

1.

Iedere aansprakelijkheid van Kupecz intellectual property is beperkt tot het bedrag

dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald, te vermeerderen
met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van het kantoor komt.
Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

2.

Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot

uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan honorarium dat
voor de opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Kupecz
intellectual property is voldaan, met een maximum van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend
euro).

3.

Kupecz intellectual property is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige

gegevens.

4.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten

ontlenen. De cliënt vrijwaart Kupecz intellectual property tegen vorderingen van derden die
stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Kupecz intellectual
property ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden daarbij inbegrepen kosten
voor rechtsbijstand.

5.

Kupecz intellectual property is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van

derden met betrekking tot door die derden verrichte werkzaamheden.

6.

Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Kupecz intellectual property

strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers,
derden en hulppersonen van Kupecz intellectual property.

7.

Alle aanspraken van cliënt vervallen indien Kupecz intellectual property niet

onverwijld nadat de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met
het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden van de
mogelijke aanspraak in kennis werd gesteld.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1.

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.

Op grond van de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten is een

klachtenprocedure aanwezig en deze is van toepassing op alle verleende diensten. Details
van de procedure zijn te vinden op www.kupecz-ip.com en een kopie van de procedure
wordt op verzoek toegezonden.

3.

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is tevens bevoegd

kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten
overeenkomsten.

