over VDT | algemene voorwaarden | tarieven | per 2017
In alle gevallen waarin VDT haar diensten verleent, zijn de in deze brochure genoemde informatie en algemene
voorwaarden van toepassing. Dat geldt i.i.g. voor lopende of toekomstige overeenkomsten van opdracht. Wij
communiceren graag helder en transparant. Maar ook volgen wij hier onze wettelijke informatieplicht. Wij
ontkomen hier dus niet aan best wel veel tekst.
Wie zijn wij?
VDT is een ondernemend, ambitieus en innovatief advocatenkantoor. Het is onze missie om onze ondernemers
juridisch in topconditie te houden. Een ondernemer in topconditie betekent: een solide bedrijfsstructuur, geoliede
bedrijfsprocessen en slagvaardige mensen. Elke van deze pijlers bestaat voor 100% uit juridische bouwstenen.
Daar ligt dus een belangrijke taak voor ons. Onze teams kennen jouw kansen en risico’s. Zij staan steeds klaar om
met jou mee te denken, of om voor jou in te grijpen. En zij werken aan jouw oplossingen, voor jij erom vraagt.
Over de opdracht
Iedere opdracht wordt aangegaan door VDT Advocaten en deze wordt volledig namens haar uitgevoerd. Dus niet
door of namens een individuele advocaat die bij VDT werkt. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn onze advocaten en (hulp)personen nooit persoonlijk gebonden of
aansprakelijk.
Wat kost onze dienstverlening?
Wij berekenen ons loon of honorarium in beginsel door het voor de behandelend advocaat geldende uurtarief te
vermenigvuldigen met de gewerkte tijd. Gewerkte tijd en vaste werkzaamheden worden altijd berekend in
tijdseenheden van 6 minuten. Die vind je terug op de specificatie van de werkzaamheden bij elke declaratie.
De hoogte van het uurtarief is allereerst afhankelijk van de ervaringsjaren van de advocaat. Daarvoor gaan we uit
van de beëdigingsdatum en de daarop volgende ervaringsjaren. VDT Advocaten is bevoegd de hierna te noemen
uurtarieven jaarlijks per 1 januari van het betreffende jaar aan te passen. De nu (per 1 januari 2017) geldende
uurtarieven zien er als volgt uit:
-

junior advocaat (tot en met 3 jaar ervaring)
gevorderd advocaat / medewerker (4 tot en met 8 jaar ervaring)
senior advocaat / specialist (9 jaar of meer ervaring)

€ 195,00
€ 225,00
€ 255,00

Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan een opslag tot 50% worden gehanteerd. Dat komt echter zelden
voor. Van een opslag kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval van een spoedeisend belang, benodigde
deskundigheid, de aard van de opdracht, het belang daarvan of andere factoren. Indien er sprake is van een opslag
wordt dat uiteraard altijd vooraf besproken.
Specifieke dienstverlening van VDT Advocaten, zoals Arbeid Optimaal en Incasso Met Impact wordt tegen een vast
tarief (fixed fee) aangeboden.
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Over het honorarium (loon) is altijd aanvullend de wettelijke btw verschuldigd, nu 21%. Extra kosten die gemaakt
worden voor de uitvoering van de opdracht, zogenaamde verschotten worden doorbelast. Onder verschotten
worden ook verstaan betaalde griffierechten, deurwaarderskosten en leges. Wij werken niet meer – zoals veel
advocatenkantoren van oudsher doen - met een vast opslagpercentage ter dekking van kantoorkosten. Met ingang
van 1 januari 2017 zijn die kosten opgegaan in de tarieven, die zo dus verlaagd zijn.
Wij brengen onze werkzaamheden tussentijds naar eigen inzicht in rekening. Het is in niemands belang als de
kosten ongemerkt te snel oplopen. Meestal factureren wij per maand of per twee maanden. De betalingstermijn
is de termijn die op de factuur staat. Die termijn is nooit langer dan 21 dagen. Wij factureren digitaal aan het bij
ons bekende e-mailadres. Als je dat anders wilt, vragen wij je dat duidelijk kenbaar te maken hoe je de facturatie
wilt ontvangen.
VDT Advocaten is ook steeds bevoegd vooraf of tijdens de opdracht een voorschot voor (nog) te verrichten
werkzaamheden te verlangen en ook de directe betaling ervan. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend
met de laatste declaratie.
Aansprakelijkheid
Ons kantoor is goed verzekerd via een (wettelijke beroeps)aansprakelijkheidsverzekering bij NationaleNederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 27023707).
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot zover als onze verzekering dekking biedt. Bovendien is onze
aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van VDT Advocaten. De maximale dekking bedraagt
€ 2.500.000,00 per aanspraak, met een maximaal eigen risico voor VDT Advocaten van € 4.538,00. VDT Advocaten
is verzekerd binnen Nederland.
VDT Advocaten is nooit aansprakelijk te houden voor schade als je op het moment, waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, zelf in gebreke bent met de nakoming van een verplichting
tegenover VDT Advocaten.
Elke aanspraak tot schadevergoeding gericht op behandeld advocaten of (andere) (hulp)personen is uitgesloten.
Voor zover advocaten of (hulp)personen aangesproken kunnen worden, kunnen zij zich beroepen op deze
algemene voorwaarden en dus ook op deze regeling die gaat over aansprakelijkheidsbeperking; dit betreft dus
een derdenbeding.
Als VDT Advocaten bij de uitvoering van een opdracht hulppersonen inschakelt (waaronder mede worden
begrepen deurwaarders, vertalers, accountants, bedrijfskundigen en externe advocaten) dan is VDT Advocaten
niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen die door deze hulppersonen worden gemaakt. Als een
hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft VDT Advocaten de bevoegdheid om die
aansprakelijkheidsbeperking mede namens jou te aanvaarden.
Iedere vordering tot schadevergoeding heeft een verjaringstermijn van een jaar. De termijn zal direct gaan lopen
na de dag waarop je met de schade bekend bent geworden. Indien VDT Advocaten haar advocatenkantoor staakt,
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verjaart iedere vordering tot schadevergoeding uiterlijk een jaar na de dag waarop de activiteiten zijn gestaakt.
Wijziging van deze voorwaarden?
Steeds gelden onze algemene voorwaarden naar de laatste versie. Gewoonlijk is dat de versie die ter hand wordt
gesteld bij het aangaan van de opdracht, maar ook tijdens de opdracht kunnen onze algemene voorwaarden
wijzigen; jij hebt daar tegenover het recht de opdracht steeds op te zeggen.
Toepasselijk recht, geschilbeslechting, interne klachtenregeling
Tussen ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen
uitsluitend worden berecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant en naar keuze van VDT Advocaten
voorgelegd worden aan de locatie te Breda of Tilburg.
Wij hebben een interne kantoorklachtenregeling. Die is bedoeld voor gevallen waarin je een klacht heeft over
bijvoorbeeld de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, de kwaliteit van dienstverlening of de
hoogte van de factuur. De klachtenfunctionaris is Koenraad de Klerk (k.klerk@vdt-advocaten.nl). Bij een klacht
worden de betrokken partijen gehoord en mogen zij een toelichting geven op de klacht (hoor en wederhoor). De
klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht jou en degene over wie is geklaagd
schriftelijk en met motivering zijn oordeel over de klacht of mededeling doen van uitstel, onder vermelding van
de termijn waarbinnen wel een oordeel wordt gegeven. Deze kantoorklachtenregeling is ook van toepassing op
de onder verantwoordelijkheid van de behandelend advocaat werkzame personen. Degene die de klacht indiende
is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. Als je er met de behandelend
advocaat zelf of via voornoemde klachtenregeling niet uitkomt, dan kun je met jouw klacht (ook) naar de deken
van de orde van advocaten (algemeen@advocatenorde-bm.nl).
Formele informatie waar we niet aan ontkomen
VDT Advocaten is een maatschap is naar Nederlands recht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer: 17277054 en ons btw-(identificatie)nummer is: NL809487585B01. De maatschap bestaat uit
beroepsvennootschappen. Alle advocaten van VDT Advocaten zijn op grond van de Advocatenwet in Nederland
ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, te bereiken via
telefoonnummer +31(0)703353535 of per e-mail info@advocatenorde.nl. VDT Advocaten dient zich aan de
(wettelijke beroeps)regels te houden. Wij zijn gebonden aan de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur,
de Gedragsregels 1992 en de Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van
de implementatie van de dienstenrichtlijn. Tot slot wijzen wij jou erop dat de dienstverlening van VDT Advocaten
onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan vallen. Als
dat het geval is dient VDT Advocaten een zogenaamd cliëntenonderzoek uit te voeren en kan er een verplichting
ontstaan om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland
(FIU-Nederland).
Vindplaats
Deze informatie en algemene voorwaarden zijn voor u gemakkelijk elektronisch toegankelijk gemaakt op de
website van VDT Advocaten, en steeds via een link in iedere e-mail, zodanig dat deze door jou ook kunnen worden
opgeslagen voor jouw eigen dossier.
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