Algemene Voorwaarden van
het advocatenkantoor Kiliç Advocatuur
1
Kiliç Advocatuur is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, bestaande uit de
natuurlijke persoon mr. F. Kiliç, hierna te noemen de advocaat. De besloten vennootschap
stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin van het woord
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Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te
verrichten door alle leden en medewerkers van de besloten vennootschap en op alle
rechtsverhoudingen van de besloten vennootschap met derden.
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Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan Kiliç Advocatuur, ook indien
het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde
persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:402 BW dat voor het laatst vermelde
geval een regeling geeft, wordt uitgesloten. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 van
het Burgerlijk Wetboek, is de advocaat alsmede degenen die voor de besloten
vennootschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De toepassing van
de artikelen 7:404 en 7:407 BW zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.
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Een opdracht aan de besloten vennootschap wordt uitsluitend dan geacht te zijn aanvaard,
indien de advocaat dit schriftelijk van de cliënt bevestigd heeft gekregen.
5
Iedere aansprakelijkheid van Kiliç Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins
schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de besloten vennootschap
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de
door de besloten vennootschap afgesloten aansprakelijkheids-verzekering (AVB) aanspraak
geeft met inbegrip van het eigen risico dat de besloten vennootschap in verband met die
verzekering draagt.
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Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Kiliç Advocatuur, vrijwaart
de cliënt de besloten vennootschap voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en
rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die Kiliç Advocatuur lijdt of
maakt in verband met een dergelijke (rechts-) vordering en/of aanspraak, die een derde op
enig moment op Kiliç Advocatuur mocht hebben of jegens Kiliç Advocatuur mocht instellen
en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of
diensten verricht of te verrichten door Kiliç Advocatuur, voor de cliënt, en/of die anderszins
verband houden met de opdracht van de cliënt aan Kiliç Advocatuur.
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De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen
rechten ontlenen.
8
Kiliç Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van te voren overleggen
met de opdrachtgever. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de
cliënt. Door Kiliç Advocatuur ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van
derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
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Kiliç Advocatuur is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor door Kiliç Advocatuur
ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden.
Kiliç Advocatuur is bevoegd om eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden
namens de opdrachtgever te aanvaarden.
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De cliënt is aan Kiliç Advocatuur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis
van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van een van
de medewerkers en/of partners van Kiliç Advocatuur. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd door
Kiliç Advocatuur vastgesteld. Daarnaast is de cliënt aan Kiliç Advocatuur verschuldigd 6 %
van het honorarium aan vaste kantoorkosten (waaronder te verstaan de kosten van
telefoon, fax, fotokopieën en porti), de verschotten die door Kiliç Advocatuur ten behoeve
van de cliënt worden betaald. Over alle verschuldigde bedragen dient de cliënt de
verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.
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In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een voorschotnota of
maandelijks tussentijdse declaraties in rekening gebracht. De voorschotnota’s worden met
de tussentijdse declaraties verrekend.
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De declaraties (c.q. nota’s) dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden
betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Kiliç Advocatuur het recht de wettelijke rente
over het onbetaalde bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te
brengen, vanaf de 15e dag na de factuurdatum. Bovendien is de besloten vennootschap
gerechtigd om, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt de
werkzaamheden op te schorten of te staken.
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De rechtsverhouding tussen cliënt en Kiliç Advocatuur, of andere derde is onderworpen aan
het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen
uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van
een verschil in de interpretatie van of tegenstrijdigheid tussen beide teksten van de
Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld in de
Nederlandse taal.

Kiliç Law Firm
Standard Contract Terms
1. Kiliç Advocatuur is a law firm established under Dutch law (Besloten Vennootschap). It is a
law partnership established by mr. F. Kiliç. Kilic Advocatuur partnership makes it its aim to
practise the profession of lawyer and attorney-at-law in the broadest sense of the word.
2. These General Conditions are applicable to all activities (to be) performed by F. Kiliç and
staff members of the law firm and to all legal relationships the law firm may have with third
parties.
3. All assignments are deemed to be exclusively commissioned to and accepted by Kiliç
Advocatuur, even though one or more partners or staff members in particular are implicitly or
explicitly entrusted with an assignment. Applications of Article 7:402 of the Dutch Civil Code
“Burgerlijk Wetboek”, which provides a rule for this last situation, is explicitly excluded.
Notwithstanding the provisions of articles 7:404 and 7:407 of the Dutch Civil Code “Burgerlijk
Wetboek”, associates, executive officers and employees of the law firm will not be personally
accountable or liable. Application of these articles 7:404 and 7:407 BW is
therefore explicitly excluded henceforth.
4. Liability of Kiliç Advocatuur, if any, is limited to the amount covered in the relevant case
under the professional indemnity insurance policy(-ies) plus any deductible franchise not
covered under the policy terms. In the event of any damage to individuals or goods being
caused in the course of the accomplishment of an assignment and if the law firm is liable for
this damage, liability is limited to the amount(s) covered by the insurance of the firm (AVB)
plus the franchise for which the firms is responsible under that policy.
5. Except if Kiliç Advocatuur are guilty of intent or gross negligence, clients shall indemnify the
law firm for any claims, debts and legal action, as well as any losses, expenditures and
damages Kiliç Advocatuur might suffer in connection with such (legal) claims and/or litigation
any third party might have or introduce against Kiliç Advocatuur at any time and directly or
indirectly resulting from or connected with the assignments or services (to be) accomplished
by Kiliç Advocatuur, on behalf of this client, and/or otherwise related to the assignment with
which client entrusted Kiliç Advocatuur.
6. Accomplishment of assignments entrusted to the firm will exclusively take place for the
benefit of the client. Third parties cannot make any claims whatsoever on the basis of any
assignment accomplished for a client.
7. Kiliç Advocatuur will consult with clients before outsourcing any work to third parties.
Kiliç Advocatuur shall not be held liable for the work third parties perform for the benefit of
clients. Any third party-costs Kiliç Advocatuur may have settled and expenses incurred for the
benefit of clients are invoiced to clients with an itemised expense account.
8. Kiliç Advocatuur shall not be accountable to the client for work accomplished by third
parties commissioned by Kiliç Advocatuur for the benefit of the client. Kiliç Advocatuur may
accept any liability restrictions of third parties on behalf of their client.
9. Clients shall owe Kiliç Advocatuur a fee calculated on the basis of the number of hours
spent, multiplied by the relevant rates of Kiliç Advocatuur staff members and/or partners.
Hourly rates are set from time to time by Kiliç Advocatuur. Over and above hourly fees, clients
shall settle a charge for office overheads to Kiliç Advocatuur of 6 % of the fees (covering
telephone, fax, photocopies and postage cost) plus additional expenses paid by Kiliç
Advocatuur on behalf of client. Furthermore, clients shall pay turnover tax for at the going
rate.
10. In principle, all assignments and costs shall be covered by an advance or monthly interim
invoice, as the case may be. Any advance will be duly deducted from interim invoices.
11. Invoices (or bills) are payable within a fortnight from invoice date. Failing settlement on
due date, Kiliç Advocatuur will be entitled to invoice legal interests on the outstanding
amount as of the 15th day after invoice date. Furthermore, the law firm may elect to suspend
or end their assignment in the event the client fails to meet their payment obligations (as
scheduled).
12. The legal relationship between clients and Kiliç Advocatuur, or third parties, is governed
by the law of the Netherlands. All disputes arising from that legal relationship will be heard
and judged exclusively by the competent magistrate of the Amsterdam Court of Law.

13. These General Conditions are drawn up in Dutch and English. If there is any interpretation
problem or inconsistency between the two languages in which these general conditions are
expressed, the Dutch terms and conditions shall prevail.

