ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LaRORSCH
Samenwerken? Leuk, ik kijk er naar uit om
je te ondersteunen.

Zie voor meer informatie de website van Bureau
Financieel Toezicht: https://www.bureauft.nl/wwft.

Hieronder de algemene voorwaarden van
LaRorsch.

Opdracht
08. Een overeenkomst van opdracht tussen jou
en LaRorsch komt uitsluitend tot stand doordat
LaRorsch jouw opdracht tot het verrichten van
werkzaamheden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke
overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en
LaRorsch en elke niet-contractuele verplichting
die verband houdt met die overeenkomst.
Lees deze voorwaarden goed door. Want goede
afspraken maken goede vrienden.
Deze versie van de algemene voorwaarden is
voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019 en
kan in de loop van de tijd worden gewijzigd.
Het verdient aanbeveling om deze algemene
voorwaarden geregeld te raadplegen op
www.larorsch.com.
Vragen? Mail: vivien@larorsch.com of schrijf
naar: Kloksteeg 5, 2311 SK LEIDEN. Bellen of
WhatsAppen kan ook: 06 10 42 6000.
Over LaRorsch
01. LaRorsch is de onderneming en handelsnaam van cassatieadvocaat Vivien Rorsch, KvK:
72.948.841. Zij is ingeschreven als advocaat in
Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag.
Tel 070- 3353535, info@advocatenorde.nl.
02. LaRorsch en elke andere persoon die voor
LaRorsch werkzaam is (op grond van een
arbeidsovereenkomst of andere grond) kan op
deze algemene voorwaarden een beroep doen.
03. Wil je het BTW nummer weten? Mail:
vivien@larorsch.com.
04. LaRorsch heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (verzekerde som per
aanspraak € 1.500.000,- en per verzekeringsjaar
€ 3.000.000,-) en een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
(verzekerde som per aanspraak € 1.250.000,en per verzekeringsjaar € 2.500.000,-). Meer
weten? Mail: vivien@larorsch.com.
05. LaRorsch heeft géén stichting derdengelden
ter beschikking en kan om die reden geen
derdengelden ontvangen.
Over Cliënt
06. Cliënt is de persoon die aan LaRorsch een
opdracht verleent, hierna aangeduid met “je” of
“jij” (tweede persoon enkelvoud).
07. Jij verstrekt aan LaRorsch die gegevens die
LaRorsch nodig heeft om jouw identiteit vast te
stellen. Op grond van Nederlandse wetgeving
(waaronder de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme) is
LaRorsch verplicht om te voldoen aan de
verplichtingen om de identiteit van cliënten en
daarmee verbonden personen, vast te stellen.

09. Als LaRorsch samen met een ander
persoon, rechtspersoon of kantoor een opdracht
heeft ontvangen, is LaRorsch alleen aansprakelijk tot nakoming van de verplichtingen die
uitdrukkelijk verplichtingen van LaRorsch zijn.
10. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407
lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
11. Zowel jij als LaRorsch kunnen te allen tijde
de overeenkomst tot opdracht beëindigen door
middel van een schriftelijke mededeling.
Beëindig je de overeenkomst? Dan ben je
honorarium verschuldigd voor het werk dat
LaRorsch voor het einde van de overeenkomst
heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat
LaRorsch na dat einde noodzakelijk moet
verrichten om de zaak aan jou of een derde over
te dragen.
Honorarium en declaraties
12. Jij bent LaRorsch het overeengekomen
honorarium verschuldigd. Als geen honorarium
is overeengekomen, ben jij honorarium
verschuldigd op basis van het aantal gewerkte
uren vermenigvuldigd met het gebruikelijke
uurtarief van LaRorsch.
13. Het door jou verschuldigde honorarium
wordt verhoogd met omzetbelasting, andere
heffingen en door LaRorsch gemaakte kosten
zoals kopieerkosten, koerierskosten, reis- en
verblijfkosten, uittreksel- en registratiekosten,
griffierechten en kosten van derden waaronder
deurwaarders, deskundigen en adviseurs.
14. De betalingstermijn van de declaratie
is 14 dagen. Heb je bezwaar tegen een
declaratie? Meld dat binnen dertig dagen na
de declaratiedatum aan LaRorsch en doe dat
schriftelijk, anders geldt de declaratie als
aanvaard.
Beperking van aansprakelijkheid
15. De aansprakelijkheid van LaRorsch is
beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken
aanspraak wordt uitgekeerd onder een door
LaRorsch afgesloten verzekering (meer
informatie? zie punt 4).
16. De aansprakelijkheid van LaRorsch voor
schade door een gebeurtenis waarop geen
verzekering van toepassing is, is beperkt tot
EUR 10.000. Overige aansprakelijkheid is
uitgesloten.
17. Ontdek je een gebeurtenis die aanleiding
kan geven tot aansprakelijkheid van LaRorsch?

Meld dit zo snel mogelijk aan LaRorsch en doe
dat schriftelijk. Elke aanspraak tot schadevergoeding verjaart binnen een jaar na de dag
waarop je bekend bent geworden met de schade
en met de aansprakelijkheid van LaRorsch
daarvoor.
18. Jij vrijwaart LaRorsch van aanspraken en
andere schade die LaRorsch lijdt in verband met
de opdracht voor zover de aanspraak of de
schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor
wordt uitgekeerd onder een door LaRorsch
afgesloten verzekering, vermeerderd met het
toepasselijke eigen risico.
19. De beperking van aansprakelijkheid is een
onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van
LaRorsch.
Inschakeling van derden.
20. LaRorsch mag bij de uitvoering van de
opdracht anderen inschakelen (in eigen naam of
als gevolmachtigde van jou). Dat kunnen andere
juridische adviseurs zijn, maar bijvoorbeeld ook
koeriers, deurwaarders, vertalers of
deskundigen. Jij bent gebonden aan de
voorwaarden die LaRorsch met die anderen
overeenkomt.
21. LaRorsch is niet aansprakelijk voor schade
die optreedt door een handelen of nalaten van
door LaRorsch ingeschakelde anderen.
Dossiers
22. LaRorsch zal jouw dossier en alle stukken
en andere gegevensdragers gedurende de
wettelijke bewaartermijn digitaal bewaren.
Na afloop van die termijn mag LaRorsch deze
informatie zonder mededeling aan jou
vernietigen.
Klachten en geschillen
23. LaRorsch hecht grote waarde aan jouw
tevredenheid. LaRorsch spant zich dan ook in
om de opdracht met zorg uit te voeren. Heb je
een klacht? Meld dit zo snel mogelijk aan
LaRorsch. Doe dat schriftelijk en zo duidelijk en
gedetailleerd mogelijk. Dan kan LaRorsch je het
beste helpen.
24. LaRorsch reageert op klachten conform de
Klachtenregeling van LaRorsch, die vind je op de
website www.larorsch.com.
25. De Rechtbank te Den Haag is exclusief
bevoegd kennis te nemen van geschillen die op
grond van of in verband met de overeenkomst
van opdracht ontstaan, met inbegrip van
geschillen over het bestaan en de geldigheid
daarvan en niet-contractuele verplichtingen.
Toepasselijk recht
26. De overeenkomst van opdracht en elke nietcontractuele verplichting die voortvloeit uit of
verband houdt met die overeenkomst, worden
uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

