Algemene voorwaarden Sight

1.

Sight B.V. (“Sight”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht.

2.

Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan Sight gegeven, ook indien de opdrachtgever een opdracht
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon. De toepassing van
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Sight, ongeacht of deze
dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. De algemene
voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige opdrachten aan Sight. De voorwaarden gelden niet slechts ten
behoeve van Sight, maar ook ten behoeve van alle Partners, alle andere personen die voor Sight werkzaam zijn en alle
derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Sight zijn ingeschakeld.

4.

De uitvoering van aan Sight verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen
aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5.

De opdrachtgever mag verwachten dat Sight de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en
kennis van zaken zal uitvoeren. In het geval dat Sight nochtans in deze verplichting, of in enige andere verplichting,
toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door Sight gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de
polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook krachtens bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de
gecumuleerde aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door Sight in verband met de desbetreffende opdracht in rekening
gebrachte honorarium, met een maximum van € 50.000,-.

6.

Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Sight zijn ingediend binnen
drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak
baseert, en in ieder geval vijf jaar na verzending van de laatste declaratie in de betreffende kwestie.

7.

Sight is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden
bij kantongerechtzaken, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het
Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren), etc. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Sight
gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de
opdrachtgever te aanvaarden.

8.

Sight kent een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op alle overeenkomsten van opdracht aangegaan door Sight.

9.

Sight heeft geen derdengeldenrekening.

10. Sight hanteert een betalingstermijn van veertien dagen.
11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sight is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het voor de
advocaten van Sight geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank
Amsterdam.

