ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR STOLKER

Algemeen
Notariskantoor Stolker is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire
vestigingsplaats te Hulst. Deze vennootschap is de enige opdrachtnemer. Waar in deze algemene
voorwaarden wordt gesproken van notaris, wordt daarmee bedoeld de hiervoor bedoelde
vennootschap. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening van de notaris
alsmede de dienstverlening door de kandidaat-notaris(sen) en door al de overige personen die bij,
voor of namens de notaris werkzaam zijn. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht
voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van art. 7:404 BW, waarbij de notaris zich
jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden
met uitsluiting van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
De aan de notaris opgedragen werkzaamheden zullen door laatstgenoemde worden verricht met
inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte,
vallen onder de opdracht.

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft/geven
tot dienstverlening.
De overeenkomst van opdracht wordt gesloten door middel van de aanvaarding van de opdracht door
de notaris en de schriftelijke bevestiging daarvan zijdens de notaris.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. De
notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet
krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening. Ingeval van
overlijden van de opdrachtgever gaan zijn/haar rechten en verplichtingen over op zijn/haar
rechtverkrijgende onder algemene titel.

Tarieven en meerwerk
Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht
bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief te vermeerderen met
BTW.
Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger
bedrag dan een eventueel geoffreerd bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het
oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter
zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn
wederpartij jegens de notaris.
De notaris is bevoegd terzake van door hem verrichte werkzaamheden zonder dat deze uiteindelijk
hebben geleid tot een notariële akte, alsmede na een ingetrokken opdracht, aan de opdrachtgever te
declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdacht
bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de
notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
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Tenzij schriftelijk anders overeengekomen declareert de notaris na afloop van iedere maand de
blijkens zijn administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten, conform de door
de notaris gehanteerde tarieven vermeerderd met een vast percentage aan kantoorkosten, alsmede
BTW.
De notaris kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden van de dienstverlening afhankelijk
stellen van de betaling van een voorschot verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere
verrekening van hetgeen uiteindelijk door de opdrachtgever aan de notaris is verschuldigd. De hoogte
van het door de opdrachtgever te betalen voorschot wordt door de notaris vastgesteld aan de hand
van het te verwachten declaratiebedrag over de eerstvolgende maand en de te verwachten kosten.
Indien de omvang van de werkzaamheden of de omvang van de te verwachten kosten daartoe
aanleiding geven, is de notaris gerechtigd een aanvullend voorschot te verlangen.
In ieder geval dient de betaling van het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten die
betrekking hebben op de levering, verdeling of het vestigen van beperkte rechten op registergoederen
(o.a. hypotheek) tenzij anders vermeld, voor het tijdstip van het passeren van de betreffende akte te
zijn bijgeschreven op een van de bankrekeningnummers die staan vermeld op de nota van afrekening.
De betaling van het honorarium dient in andere gevallen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum zonder korting of verrekening in Euro op een van de door de notaris aangewezen
rekeningen. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

Betwisting van de declaratie
Indien naar het oordeel van de opdrachtgever het door de notaris in rekening gebrachte honorarium of
de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de opdrachtgever de notaris daarvan zo
spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de
declaratie, schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis te stellen.

Betalingsverzuim
Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de opdrachtgever van
rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In geval
van betalingsverzuim is de notaris onverminderd zijn recht op betaling, gerechtigd de verlening van
verdere diensten op te schorten danwel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat
de notaris niet over dan nadat aan de opdrachtgever een redelijke termijn is gegund om de
betalingsachterstand in te lossen.

Rente en incassokosten
Ingeval van betalingsverzuim heeft de notaris met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der
algehele voldoening van de declaraties recht op vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1%
per maand of een gedeelte van een maand. Daarnaast heeft de notaris recht op vergoeding van de
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder buitengerechtelijke incassokosten wordt
verstaan redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten,
die als vermogensschade in de zin van art. 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

Aansprakelijkheid van de notaris
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven
opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de
opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten
laste van de verzekeraar(s) is.
De in de vorige volzin omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris
aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk
functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
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De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de eerste volzin van dit artikel geldt ook indien de
notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige volzinnen van dit artikel is mede gemaakt
ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat
dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
Op vrijwel de gehele dienstverlening van de notaris is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en
Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. Alle cliënten moeten zich persoonlijk laten
identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren.
De notaris is verplicht (voorgenomen) ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met
witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties,
officieel FIU-Nederland. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte
brengen.
De notaris mag geen contante bedragen aannemen van meer van € 15.000,--. Wanneer er toch meer
dan € 15.000,-- in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de
notaris dit bij het FIU-Nederland melden. Dit zal ook het geval zijn als de cliënt contanten op een
rekening van de notaris stort.

Uitbetaling gelden
De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
(KNB) alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de
uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de
beleidsregel genoemde uitzonderingen.

Klachten
Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris dient hij deze klachten eerst aan de notaris
naar voren brengen.

Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.

Deponering voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.
12 februari 2009
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