ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHIRAZ MURADIN B.V.
1.

Chiraz Muradin en I AM LAW zijn handelsnamen van Chiraz Muradin B.V., een besloten
vennootschap met als doel het exploiteren van een advocatenkantoor (“Muradin”).

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Muradin, met in
begrip van aan haar verbonden (rechts)personen, worden verstrekt. Onder “opdrachten” worden
ook verstaan aanvullende of vervolgopdrachten, gegeven door en/of uitgevoerd voor dezelfde
cliënt, ook indien naar de toepasselijkheid niet andermaal wordt verwezen. Toepasselijkheid van
andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Muradin. De werking van de
artikelen 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4.

Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds
beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Muradin afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het
eventuele eigen risico dat Muradin in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om
welke reden dan ook krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de
aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening
gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5.000.

5.

Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of
zaken wordt toegebracht, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de
door Muradin afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met
het bedrag van het eventuele eigen risico dat Muradin in verband met die verzekering draagt.

6.

Alle aanspraken van de cliënt of van derden jegens Muradin vervallen zodra een periode van één
jaar is verstreken nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend
had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.

7.

De cliënt vrijwaart Muradin en de aan haar verbonden personen van aanspraken van derden en
andere schade die Muradin of een aan haar verbonden persoon 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 Muradin afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
Een "derde" is ook elke groepsmaatschappij, aandeelhouder, bestuurder en commissaris van de
cliënt en bij of voor de cliënt werkzame persoon en elk familielid van de cliënt.

8.

Muradin mag bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen voor zover Muradin dat voor de
uitvoering wenselijk acht. Muradin mag de opdracht aan de ander geven in eigen naam of als
gevolmachtigde in naam van de cliënt. De cliënt is gebonden aan de voorwaarden die Muradin (in
eigen naam of in naam van de cliënt) met derden overeenkomt. Muradin is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van (in het kader van de opdracht) ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van
een derde is Muradin gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede
namens de cliënt te aanvaarden.

9.

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van Muradin (eventueel
vermeerderd met kantoorkosten) worden afgerekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Muradin zal in beginsel maandelijks declareren. De uurtarieven worden jaarlijks op 1 januari
vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. Alle
door Muradin in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor)kosten zijn exclusief
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten
worden doorbelast.
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10. Declaraties van Muradin zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien betaling
niet binnen deze termijn plaatsvindt dan is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling
nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De cliënt is vanaf
het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd
over het onvoldane deel van het factuurbedrag.
11. De cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling
aan Muradin. Muradin kan de opdracht schriftelijk beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 14 dagen, of met onmiddellijke ingang als de cliënt een declaratie niet binnen 14
dagen na de betaaldatum heeft betaald. Als de opdracht eindigt, is de cliënt honorarium
verschuldigd voor het werk dat Muradin voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het
mogelijke werk dat Muradin na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen
aan de cliënt of een derde.
12. Op de rechtsverhouding tussen Muradin en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Muradin
en de cliënt.
13. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Muradin,
maar ook ten behoeve van de personen die aandelen in Muradin via hun houdstermaatschappijen
houden (of hebben gehouden) als “partners” respectievelijk alle andere personen die (al dan niet
als werknemer) voor Muradin werkzaam zijn (geweest), respectievelijk alle personen die bij de
uitvoering door Muradin ingeschakeld zijn (geweest), respectievelijk alle personen voor wier
handelen of nalaten Muradin aansprakelijk zou kunnen zijn. Deze personen hebben dit beding
aanvaard in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.
14. De klachtenregeling van Muradin zoals gepubliceerd op de website www.chirazmuradin.com is van
toepassing op alle aan Muradin gegeven opdrachten.
15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. De
Nederlandse tekst geldt als enige bindende tekst.
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