Algemene voorwaarden coöperatie Sett advocaten en belastingadviseurs U.A.
Wij zijn gevestigd te Vleuten en kunnen andere locaties en/of bijkantoren hebben in Nederland.
Opdracht
1. Coöperatie Sett advocaten en belastingadviseurs U.A., hierna te noemen “Sett", is een
samenwerkingsverband van advocaten en belastingadviseurs in de vorm van een coöperatie waarvan
de deelnemers aan het samenwerkingsverband door middel van personal holdings en/of persoonlijk
lid zijn. Een lijst van de deelnemers aan het samenwerkingsverband wordt u op verzoek toegezonden.
Het is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60280905.
2. Alle leden van Sett zijn zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een
praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder de
handelsnaam Sett advocaten en belastingadviseurs uitoefenen.
3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Sett en mede aan en
door de advocaat, hierna te noemen “de Advocaat”, respectievelijk diens praktijkvennootschap, als
opdrachtnemer.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Sett en de Advocaat verstrekte
opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks
met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk door
partijen anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve
van de voor de Advocaat werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van Sett, hetzij
daarbuiten. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot de
Advocaat en/of Sett, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige
overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als
bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt.
5. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De
opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de Advocaat en door Sett schriftelijk of
ondubbelzinnig anderszins is aanvaard.
6. De uiteindelijke beslissing om al dan niet nadere (rechts)maatregelen of minnelijke regelingen te
treffen dan wel om al dan niet verweer te voeren blijft uitsluitend bij de opdrachtgever liggen. Voor
dergelijke beslissingen aanvaardt de Advocaat en/of Sett nimmer enige verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
7. De Advocaat en/of Sett zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken,
doch garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt. Er is derhalve sprake van een
inspanningsverplichting van de Advocaat c.q. Sett en niet van een resultaatsverbintenis.
8. De inhoud van de algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd, mits opdrachtgever
uitdrukkelijk de gewijzigde algemene voorwaarden aanvaardt voor de lopende opdracht(en) of
wanneer de opdrachtgever hierin niet wordt benadeeld. Mocht de opdrachtgever de gewijzigde
algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk aanvaarden voor de lopende opdracht(en), dan zullen de
algemene voorwaarden die ten tijde van het aangaan van de opdracht blijven gelden.
Aansprakelijkheid
9. Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat c.q. Sett is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van desbetreffende
Advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de
desbetreffende polis. Indien om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere (buiten-)contractuele
aansprakelijkheid, daaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens
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artikel 6:162 BW, wordt beperkt tot het in het kader van de opdracht door de opdrachtgever betaalde
honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
10. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar door de opdrachtgever is
ontdekt en/of bekend was en/of redelijkerwijs kon zijn, en daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig
zijn gemaakt.
11. Indien de Advocaat c.q. Sett een derde inschakelt, is de Advocaat c.q. Sett voor eventuele
tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van
desbetreffende Advocaat c.q. van Sett en/of indien de door deze derde afgesloten verzekering voor
bedoelde tekortkoming een uitkering doet, maar niet meer dan het alsdan uit te keren bedrag. De
bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens
opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.
12. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de Advocaat ten behoeve van hem
verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te
bewerkstellingen, dat deze algemene voorwaarden ook door derde worden aanvaard. De
opdrachtgever vrijwaart de Advocaat c.q. Sett en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die
stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Advocaat ten behoeve van
de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te
hebben geleden door een door de Advocaat c.q. Sett of een van zijn werknemers of andere
hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke
Transacties (Wet MOT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van desbetreffende
Advocaat.
13. De Advocaat c.q. Sett is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of
andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
14. De uitvoering van opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen
aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
15. Opdrachtgever vrijwaart de Advocaat c.q. Sett en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden,
de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de overeenkomst
van opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van desbetreffende Advocaat c.q. Sett.
Informatieverstrekking door opdrachtgever
16. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Advocaat c.q. Sett naar zijn
oordeel behoeft voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
17. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde gegevens casu quo bescheiden, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
18. De opdrachtgever staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de
Advocaat c.q. Sett ter beschikking gestelde gegevens en originele bescheiden, voor zover uit de aard
van de opdracht niet anders voortvloeit.
19. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd nadat tot sluiting van het dossier is overgegaan. De
opdrachtgever stemt er mee in dat de Advocaat c.q. Sett van geretourneerde bescheiden afschriften
in zijn dossier kan bewaren.
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Bewaartermijn
20. Het met een opdracht gevormde dossier zal door de Advocaat c.q. Sett gedurende vijf jaar na sluiting
van het dossier worden gearchiveerd, voor zover (delen van) het dossier niet al aan de opdrachtgever
is (zijn) geretourneerd. Na ommekomst van deze bewaartermijn is de Advocaat c.q. Sett gerechtigd,
het betreffende dossier te vernietigen, zonder de opdrachtgever daarvan nog nader in kennis te
hoeven stellen.
Honorarium
21. De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, kantoorkosten, overige
verschotten en omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium
gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de
aan de opdracht bestede tijd. De Advocaat c.q. Sett is bevoegd om het uurtarief te verhogen onder
meer in verband met stijgingen van de kosten van levensonderhoud voor zowel reeds aangenomen
als nieuwe opdrachten. De kantoorkosten (zoals verzending per post, kosten van telefoon, fax en email, kopieerkosten en documentenvervaardiging) kunnen forfaitair berekend worden op 5% van het
honorarium. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de opdracht zijn gemaakt,
zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.
Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Advocaat c.q. Sett kan betaling van een voorschot verlangen ter
verrekening met de einddeclaratie.
22. De Advocaat c.q. Sett is bevoegd om na voorafgaande kennisgeving, met inachtneming van
gedragsregel 14 lid 3 van de Nederlandse Orde van Advocaten, de werkzaamheden opdrachtgever op
te schorten indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door opdrachtgever niet is
voldaan, zonder dat de Advocaat c.q. Sett aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die hierdoor
mocht ontstaan.
23. Indien een opdracht door meer dan een opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
24. Declaraties dienen binnen 7 dagen te worden voldaan, tenzij bij opdracht anders overeengekomen.
Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 7 dagen na declaratiedatum kenbaar te
worden gemaakt aan Sett.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een
minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De
gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor
rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
Klachten
25. Sett kent een klachtenprocedure. De klachtenprocedure staat ook vermeld op onze website
(www.settadvocaten.nl).
Rechtsmacht
26. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de Advocaat c.q. Sett is Nederlands recht van
toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden
beslecht door de rechtbank Utrecht. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene
voorwaarden is gezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
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