A LGEMENE VOORWA A RDEN
O p de gehele diens tverlening van DNA-notaris (hierna te noemen: DNA ) zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing,
behoudens voor zover daarvan schriftelijk is afgeweken bij een individuele opdrac ht.
1.
a.
DNA- notaris is te A rnhem, feitelijk geves tigd Sweerts de L andass traat 52 , ingesc hreven in het handels regis ter onder
nummer 60162937 .
b.
O nder opdrac htgever wordt vers taan: degene die een opdrac ht aan DNA heeft gegeven of stilzwijgend met de
opdrac htbevestiging akkoord is gegaan. I ngeval van oprichting van een rec hts persoon worden zowel (ieder van) de
opric hter(s ) als de rec htspersoon zelf als hoofdelijke opdrachtgevers besc houwd.
2.
Alle opdrac hten worden uits luitend aanvaard en uitgevoerd door DNA . De toepasselijkheid van de artikelen 7 :404 en 7 :407 lid 2
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3.
D e onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepass ing op eventuele aanvullende of vervolg - of nieuw opdrac hten
van de opdrac htgever.
4
DNA is vrij om verleende opdrac hten, onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en
pers oneels leden, te laten uitvoeren, eventueel met inschakeling van derden. DNA zal bij het insc hakelen van derden, waar
mogelijk, tevoren overleggen met de opdrac htgever over wie als derde wordt ingeschakeld. DNA is niet aans prakelijk voor
tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derde, en is gerec htigd, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever,
een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingesc hakelde derde te aanvaarden.
5.
Iedere aans prakelijkheid van DNA is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door DNA te ontvangen verzekerings uitkering plus het
eigen ris ico van DNA onder die verzekering. I ndien DNA voor de sc hade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de
aans prakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het notarieel honorarium dat voor de betreffende diens tverlening in
rekening is gebracht.
6.
H et door opdrac htgever niet- weersproken in ontvangs t nemen van een door DNA opgemaakte (conc ept- )akte impliceert de
erkenning van het verlenen van een opdrac ht, als bedoeld in artikel 16 van de Wet op het notarisambt.
7.
I ndien de opdracht wordt vers trekt door een natuurlijk pers oon na mens een rec hts pers oon, dan is deze natuurlijke persoon
tevens in privé opdrac htgever. Bij wanbetaling door de rec hts pers oon is de betreffende natuurlijke pers oon derhalve persoonli jk
aans prakelijk voor de betaling van de declaratie, onversc hillig of de declaratie al dan niet op verzoek van de opdrac htgever, ten
name van een rechts pers oon is gesteld dan wel ten name van de opdrac htgever als natuurlijk pers oon.
8.
a.
I n de opdrachtbevestiging zullen de tarieven die voor de diens tverlening in rekening worden gebrac ht worden vermeld. I n
de opdrachtbeves tiging wordt tevens omsc hreven voor welke werkzaamheden het daar bedoelde tarief geldt. De
opdrac htbevestiging zal tevens zoveel mogelijk vermelden welke ex tra kos ten met betrekking tot de uitvoering van de
opdrac ht gemoeid zijn.
b.
I ndien ter uitvoering van de opdrac ht meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan waarvan is uitgegaan bij het
aanvaarden van de opdrac ht, behoudt de notaris zic h het rec ht voor om de kosten met betrekking tot die werkzaamheden
in rekening te brengen. Bij het vasts tellen van die meerkos ten zal worden uitgegaan van de aan de hier bedoelde
meerwerkzaamheden bestede tijd. H et te hanteren tarief zal in de eerder bedoelde opdrac ht bevestiging worden vermeld.
c.
DNA behoudt zic h het rec ht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
d.
I ndien sc hriftelijk is overeengekomen dat een opdrac ht wordt verric ht op basis van een voorschot, dan dient de
opdrac htgever het door DNA aangegeven bedrag aan voorsc hot over te maken op de rekening van DNA 17 .16 .35 .744 .
DNA zal het voorsc hot, behoudens anders luidende sc hriftelijke afs praken, gedurende de opdrac ht verrekenen met
tuss entijdse dec laraties .
e.
I ndien ten gevolge van het verzetten van een gemaakte afs praak extra werkzaamheden moeten worden verric ht, worden
die extra werkzaamheden besc houwd als meerwerk, zoals in onder b. van dit artikel bedoeld.
f.
I ndien een opdrac ht wordt geannuleerd, is de opdrac htgever verplic ht de kos ten van de reeds verric hte werkzaamheden,
als mede de reeds versc huldigde versc hotten, te voldoen. D eze kosten worden vastgesteld aan de hand van de aan de
uitvoering van de opdrac ht bes tede tijd.
g.
D e notaris zal aan de opdrac htgever o p diens verzoek een s pec ificatie van de nota verstrekken. D e s pec ific atie beperkt
zic h tot vermelding van de aan de uitvoering van de opdrac ht bes tede tijd alsmede de data waarop de werkzaamheden zijn
uitgevoerd.
9.
a.
Behoudens voor zover uit de aard van de diens tverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afs praak wordt telkens
na afloop van een periode van maximaal één kalenderkwartaal gedeclareerd , dan wel indien de aan de opdrac ht bestede
uren een bedrag van een duizend euro (€ 1 .000 ,00 ) te boven gaan.
b.
D e betalingstermijn bedraagt 14 dagen na het verzenden van de declaratie.
c.
I ndien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan , is over het declaratiebedrag de wettelijke rente
versc huldigd. I ndien niet binnen de hiervoor vermelde termijn is betaald, is de opdrac htgever in verzuim, zonder dat enige
nadere ac tie van de notaris noodzakelijk is .
d.
Alle kosten met betrekking tot inc assomaatregelen zijn voor rekening van de opdrachtgever van de notariële
dienstverlening.
e.
I ndien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerec htelijke inc assokos ten verschuldigd ten belope van 15% van het
dec laratiebedrag met een minimum van een honderd euro (€ 100 ,00 ).
f.
I ndien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt volda an kan de notaris , nadat de opdrac htgever daarvan op de
hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrac htgever opsc horten. D e notaris is niet
aans prakelijk voor schade die onts taat als gevolg van deze opsc horting van de werkzaamhe den.
g.
I ndien door de notaris in verband met de uitvoering van de opdracht gewenst, dient de bijsc hrijving van het eindbedrag
van de nota op de eigen of derdengeldenrekening van de notaris uiterlijk plaats te vinden voor het tijds tip van het
ondertekenen van de (notariële) akte. Een opdrac ht aan of beves tiging daarvan door de bankier van de opdrac htgever is
daartoe niet voldoende.
10 . a.
DNA behoudt zic h het rec ht voor bij transac ties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de a kte en
aans praak kan maken op de uitbetaling op grond van de rec hts handeling die in de akte is neergelegd, en geen andere
betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verric hten.
b.
O ver de derdengelden vergoedt DNA een marktc onforme variabele rente, mits de betreffende gelden, langer dan vijf
werkdagen op de bankrekening van DNA rentedragend zijn geweest, c onform de bepalingen van de beroeps organisatie van
N otariss en.
11 . DNA behoudt zic h het rec ht voor de s tukken die ter zake van de opdrac ht in het dossier worden bewaard fysiek te vernietigen.
Een elektronische scan van het fys ieke dossier zal ten minste 30 jaar na het ondertekenen van de akte worden bewaard.
12 . Alle vorderings rechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens DNA kan inroepen, vervallen
in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan
van deze rec hten en bevoegdheden.
13 . H et bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van DNA , maar ook ten behoeve van haar
aandeelhouders , bes tuurders en bes tuurders van aandeelhouders , en van de notarissen, kandidaat- notariss en en alle overige
pers onen die op enigerlei wijze voor DNA werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechts opvolgers .
14 . a.
D e rechtsverhouding tuss en DNA en de opdrac htgever, als mede degenen die van haar diens ten gebruik maken, is
onderworpen aan N ederlands recht en in het bijzonder het bepaalde in en bij de Wet op het notarisambt . Gesc hillen zullen
uits luitend worden beslecht door de bevoegde N ederlandse rec hter.
b.
O p de diens tverlening van DNA is de klac hten- en gesc hillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroeps organis atie (KNB)
van toepassing.
15 . H et merendeel van de diens tverlening van DNA valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financ ieren van terroris me
(WWFT ). I n verband hiermee kan de notaris verplic ht zijn om s ituaties of trans acties met een ongebruikelijk karakter te melden
bij het M eldpunt O ngebruikelijke T ransac ties . Volgens de wet mag de notaris zijn opdrac htgever niet van een dergelijke melding
op de hoogte brengen. M et het vers trekken van de opdrac ht verklaart de opdrachtgever zic h daarmee akkoord.
G edeponeerd ter G riffie van de Rec htbank G elderland locatie A rnhem op 30 april 2014 onder nummer 14 /22 .

