OGÓLNE WARUNKI FIRMY LETSELVERHALEN B.V.1
1. Wszystkie zlecenia powierzone Letselverhalen B.V. (dalej: Letselverhalen) i / lub osobom tam
pracującym, są akceptowane i wprowadzane w życie wyłącznie przez Letselverhalen. Niniejszym
wyraźnie wyłącza się zastosowanie artykułów 7: 404 i 7: 407 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.
2. Letselverhalen może samodzielnie i na swoją odpowiedzialność powierzać wykonanie zlecanych
spraw jej dyrektorowi(-om) i pracownikom; w razie potrzeby z pomocą osób dodatkowych, takich jak
doradcy medyczni, eksperci pracy i inne osoby trzecie. W realizacji powierzonych jemu zadań oraz w
doborze osób pomocniczych Letselverhalen będzie kierować się zasadami dbałości dobrego
zleceniobiorcy, Letselverhalen nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia wyżej wymienionych
osób dodatkowych i / lub osób trzecich, chyba że, i o ile szkody wynikające z niedociągnięć osób
dodatkowych i / lub osób trzecich można odzyskać od tej osoby dodatkowej i / lub tych osób trzecich.
Letselverhalen jest upoważnione do zakceptowania wszelkich ograniczeń dot. odpowiedzialności osób
dodatkowych i osób trzecich w imieniu zleceniodawcy.
3. Jeżeli według Letselverhalen do zamknięcia sprawy dot. obrażeń ciała konieczne jest uzyskanie
orzeczenia sądowego, Letselverhalen zapewni zlecenidawcy podjęcie niezbędych kroków prawnych w
tej sprawie za pomocą prawnika wyznaczanego za każdym razem przez Letselverhalen. Wynikające z
tego koszty są klasyfikowane w ramach wypłat do rozliczenia przez zleceniodawcę z Letselverhalen.
4. Łączna odpowiedzialność Letselverhalen, dyrektora(-ów) i pracowników Letselverhalen jest
ograniczona do kwoty wypłacanej w danym przypadku w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie zostanie dokonana żadna płatność w ramach wyżej
wspomnianego ubezpieczenia, wszelka odpowiedzialność wobec zleceniodawcy jest ograniczona do
dwukrotności kwoty naliczonej przez Letselverhalen w określonym przypadku w danym roku, do
maksymalnej kwoty w wys.15 000 euro.
5. Zleceniodawca zwalnia Letselverhalen od wszelkich roszczeń osób trzecich - w tym poniesionych w
związku z tym kosztów z i poza sądem przez Letselverhalen - które są w jakikolwiek sposób związane z
pracą wykonaną na rzecz zleceniodawcy, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania,
które zostanie udowodnione po stronie Letselverhalen.
6. Pozasądowe koszty pomocy prawnej są odzyskiwane od (ubezpieczyciela) strony odpowiedzialnej.
Jeżeli zleceniodawca jest (współ-) odpowiedzialny za szkodę lub jeżeli kosztów tych nie można w pełni
odzyskać, koszty te poniesie zleceniodawca. Dotyczy to również mutatis mutandis kosztów sądowych.
7. Zleceniodawca akceptuje, że kosztami, o których mowa w art. 6, zostanie obciążony
(ubezpieczycielem) strony odpowiedzialnej, i niniejszym przenosi prawo do zwrotu tych kosztów z
tytułu windykacji na Letselverhalen, które akceptuje to przeniesienie.
8. Za wykonanie zlecenia zleceniodawca jest winien Letselverhalen honorarium plus wypłaty i dopłatę
do kosztów biurowych w wysokości pięciu procent honorarium (kwota nie zawiera podatku VAT).
Wysokosc honorarium obliczona jest lub za godziny pracy, na podstawie stałej wartości procentowej
wyniku, lub jako uzgodniona stała kwota. A to zgodnie z formularzem zlecenia podpisanym przez
zleceniodawcę. Jeśli wykonane prace trwają dłużej niż miesiąc, w międzyczasie koszty za szkody mogą
(lub nie) zostać zafakturowane z góry. Letselverhalen jest zawsze uprawnione do żądania zapłaty
zaliczki od zleceniodawcy. Otrzymana zaliczka jest odejmowana od ostatniej faktury.
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9. Płatność przez zleceniodawcę na rzecz Letselverhalen musi zawsze nastąpić w ciągu czternastu dni
od daty wystawienia faktury. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, zleceniodawca będzie z mocy
prawa dłużnikiem (bez powiadamiania o niewykonaniu zobowiązania) i będzie winny także odsetki za
zwłokę w wys. równej bowiązującym odsetkom ustawowym powiększonym o 3%. Jeżeli Letselverhalen
podejmie kroki windykacyjne w stosunku do zleceniodawcy, który jest dłużnikiem, pozasądowe koszty
wynikające z tej windykacji (co najmniej 10% zaległej faktury/faktur) zostaną naliczone zleceniodawcy,
jak również pełne koszty sądowe, ustalone na kwotę należną podmiotowi świadczącemu pomoc
prawną dla Letselverhalen.
10. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zleceniodawca będzie zawsze winien honorarium
dla Letselverhalen. Wysokość honorarium równa jest kwocie należnej od (ubezpieczyciela) strony
odpowiedzialnej z tytułu kosztów sądowych i / lub pozasądowych; w przypadku ich braku - równa jest
kwocie obliczonej na podstawie przepracowanych przez Letselverhalen godzin w danym roku
kalendarzowym. Podstawowa stawka godzinowa plus wypłaty i koszty, o czym świadczy ewidencja
Letselverhalen, która w tym kontekście stanowi obowiązkowe dowody między stronami, za każdym
razem powiększana o podatek VAT.
11. Letselverhalen jest uprawnione do udostępniania wszelkich informacji i danych, które mogą być
istotne dla prawidłowej oceny odpowiedzialności, szkód i ich zakresu, właściwemu przedstawicielowi
(ubezpieczycielowi) strony odpowiedzialnej i innym stronom zaangażowanym w sprawę szkód
osobistych, takim jak doradcy medyczni i eksperci pracy.
12. Realizacja zlecenia odbywa się wyłącznie na korzyść zleceniodawcy. Osoby trzecie nie mogą czerpać
żadnych praw z wykonanej pracy i dostarczonych dokumentów. Jeżeli zleceniodawca udziela porad,
przekazuje korespondencję i inne informacje dotyczące czynności wykonanych przez Letselverhalen
osobom trzecim, wówczas zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania tych osób, że czynności
Letselverhalen zostały wykonane zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.
13. Niniejsze ogólne warunki zostały sporządzone i określone na korzyść dyrektora (dyrektorów)
Letselverhalen oraz wszystkich tych, którzy pracują dla Letselverhalen.
14. Do niniejszych ogólnych warunków ma zastosowanie prawo holenderskie. W przypadku sporów
właściwy jest tylko sąd w Middelburgu, bez umniejszenia jurysdykcji sektora kantonu.
Niniejsze ogólne warunki zostały złożone w sekretariacie Sądu Rejonowego w Middelburgu pod
numerem 3/2010.

