Algemene voorwaarden Nagelmakers Advocaten
Artikel 1: Definities
Vennootschap: de besloten vennootschap Banana Law B.V. h.o.d.n. Nagelmakers Advocaten, gevestigd te
Curaçao.
Verbonden Personen: alle (rechts)personen die direct of indirect, op welke wijze dan ook, betrokken zijn of waren
bij de Vennootschap, respectievelijk een ieder voor wiens handelen of nalaten de Vennootschap aansprakelijk is,
is geweest of kan zijn, zoals -maar niet beperkt tot- aandeelhouders, bestuurders, werknemers en de stichting
Stichting Derdengelden Musa.
Cliënt: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de Vennootschap een overeenkomst van opdracht tot
juridische dienstverlening heeft of had.
Honorarium: de financiële vergoeding die de Cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot
juridische dienstverlening aan de Vennootschap, verschuldigd is.
Verschotten: alle kosten die de Vennootschap maakt bij de uitvoering van de aan de Vennootschap verstrekte
opdracht.
Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Vennootschap verstrekte opdrachten en tevens op iedere
vervolg-, gewijzigde, aanvullende of nieuwe opdracht. De Cliënt wordt in dat geval verondersteld bekend te zijn
met de inhoud van de voorwaarden. Zowel de Vennootschap als de Verbonden Personen kunnen op deze
voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
De Vennootschap is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden
worden geacht aanvaard en bindend te zijn indien de Cliënt niet binnen 14 dagen na ontvangst van de gewijzigde
voorwaarden bezwaar aantekent.
Artikel 3: Overeenkomst van opdracht
Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap en uitdrukkelijk niet door één
van de Verbonden Personen. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is
dat de opdracht door een bepaalde Verbonden Persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404
BW en artikel 7:407 lid 2 BW is hiermee uitdrukkelijk uitgesloten. De Verbonden Personen handelen bij de
uitoefening van hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van de Vennootschap.
De Vennootschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst, slechts vertegenwoordigd worden door aan de
Vennootschap verbonden advocaten. Tenzij anders overeengekomen, is de Vennootschap vrij om te bepalen wie
bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
Artikel 4: Declaratie en betaling
Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de Vennootschap vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Het Honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden aan de Cliënt in
rekening gebracht, vermeerderd met de verschuldigde belastingen en verschotten. De verrichte werkzaamheden
worden geregistreerd in eenheden van 6 minuten. Rolhandelingen kunnen volgens een gefixeerde tijd worden
gedeclareerd. In beginsel wordt iedere maand gedeclareerd. De Vennootschap kan de hoogte van de tarieven aan de hand waarvan het Honorarium wordt bepaald - tussentijds aanpassen. Vanaf het tijdstip waarop de
nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment, de nieuwe tarieven in rekening worden
gebracht. De Vennootschap kan te allen tijde een voorschot op het Honorarium en de Verschotten verlangen.
Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14
dagen, op de manier zoals onderaan de declaratie staat vermeld. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde
termijn uitblijft, is de Cliënt in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, waardoor de Cliënt wettelijke rente
vermeerderd met 3% en buitengerechtelijke kosten verschuldigd is. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan
15% van het openstaande bedrag met een minimum van NAf 750,00. De Vennootschap is in geval van verzuim
tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De Vennootschap is
niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van de opschorting of beëindiging van de
werkzaamheden.
Indien de Vennootschap, dan wel de Stichting Derdengelden Musa, gelden onder zich houdt voor de Cliënt is zij
bevoegd deze te verrekenen met haar declaraties.
Indien de Cliënt nalaat binnen 4 weken na de declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de declaratie
wordt hij geacht zich met de declaratie te verenigen en vervalt het recht bezwaar tegen de declaratie te maken.
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Artikel 5: Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap en de Verbonden Personen is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap wordt uitbetaald,
vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de Vennootschap komende
eigen risico.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het Honorarium dat in de betreffende zaak in de 12
maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht,
zulks met een maximum van NAf 40.000,00 (veertigduizend Nederlands Antilliaanse gulden).
De Cliënt vrijwaart de Vennootschap en de Verbonden Personen tegen alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de door de Vennootschap voor de Cliënt verrichte werkzaamheden, alsmede voor de door de
Vennootschap in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische
bijstand.
Voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld.
De Cliënt doet, door het verstrekken van de opdracht, afstand van het recht om de Verbonden Personen op
welke grond dan ook aansprakelijk te stellen voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit de uitvoering van
werkzaamheden, alsmede van het recht tegen hen enige rechtsmaatregel te treffen.
De Vennootschap zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, steeds de vereiste
zorgvuldigheid betrachten. De Vennootschap is bevoegd om aansprakelijkheidsuitsluitingen van derden namens
de Cliënt te aanvaarden. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig
handelen van deze en andere derden.
De Vennootschap sluit, mede namens Stichting Derdengelden Musa, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg
is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet voldoen aan haar
verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.
De Vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit communicatie met behulp van
elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld. Zowel de Vennootschap als de Cliënt zullen de vereiste zorgvuldigheid betrachten ter voorkoming van
hiermee samenhangende risico’s zoals -maar niet beperkt tot- vervorming, vertraging, verdwijning en virussen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervallen alle aanspraken jegens de Vennootschap en de
Verbonden Personen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene daarmee bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 6: Overig
Het dossier wordt gedurende vijf jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het de
Vennootschap vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.
Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties en de
Landsverordening identificatie bij dienstverlening) is de Vennootschap verplicht de identiteit van de Cliënt vast te
stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan de
Vennootschap, bevestigt de Cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
Deze voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels voorhanden. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de
Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.
De rechtsverhouding tussen de Vennootschap en de Cliënt wordt door het Curaçaose recht beheerst. Alle
geschillen die uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de
bevoegde rechter in Curaçao.
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