
 

 

ADVOCATENKANTOOR LEXHEIM B.V. (LEXHEIM AVUKATLIK BÜROSU) 

HÜKÜM VE KOŞULLARI 

Mart 2019 versiyonu 

1. Özel limitet şirket 

1.1 Advocatenkantoor Lexheim B.V. (Lexheim Avukatlık Bürosu) özel limitet bir şirket 

olup sınırlı sorumludur. 

2. Görevlendirmeler 

2.1 Tüm görevlendirme talepleri sadece özel limitet şirket Advocatenkantoor Lexheim 

B.V. tarafından kabul edilir ve yerine getirilir. 

Görevin belirli bir şahıs tarafından yerine getirilmesi açıkça ya da zımnî olarak kast 

edilmiş olsa dahi bu geçerlidir. Medeni Kanun madde 7:404 ve madde 7:407 bent 

2’nin uygulanabilirliği özellikle dışlanmıştır. 

2.2 Advocatenkantoor Lexheim B.V.’ye yapılan tüm görevlendirmelerde Hollanda 

yasaları geçerlidir. 

2.3 Advocatenkantoor Lexheim B.V.’ye yapılmış olan görevlendirme talepleri hiçbir 

şekilde yabancı ülkeler hukukuna ilişkin bir tavsiyeyi kapsamaz. 

2.4 Advocatenkantoor Lexheim B.V. müşterileri adına görevin icrası çerçevesinde 

üçüncü şahısları devreye sokma yetkisine sahiptir. Bu mümkün olduğu ölçüde 

müşteri ile istişare içinde yerine getirilir, ancak haciz memurlarının seçimi prensip 

olarak istişare yapılmaksızın belirlenir. Advocatenkantoor Lexheim B.V. müşteri 

adına ya da müşterinin yükümlülüğü çerçevesinde üçüncü şahısların sorumluluk 

sınırlamalarını kabule yetkilidir. 

2.5 Müşteri, Advocatenkantoor Lexheim B.V.’yi, müşteri için yerine getirilen 

çalışmalarla herhangi bir şekilde ilgili olması halinde, üçüncü şahısların her türlü 

hak talebi ve Advocatenkantoor Lexheim B.V.’nin bunlarla ilgili yaptığı harcamalar 

konusunda güvence altına alır. 

2.6 Görevler sadece müşteriler için yerine getirilir, üçüncü şahıslar bu işlemin 

muhtevası ile ilgili olarak bir hak talebinde bulunamazlar. 

2.7 Bir icraatın tamamlanmasından sonraki beş yıl boyunca ilgili dosya 

Advocatenkantoor Lexheim B.V.’nin arşivinde muhafaza edilir. Bu süre geçtikten 

sonra dosya herhangi bir açıklama yapılmaksızın imha edilir. 

2.8 Bu hüküm ve koşullar Advocatenkantoor Lexheim B.V.’ye yapılan tüm 

görevlendirme talepleri için geçerlidir. Bu koşulların Advocatenkantoor Lexheim B.V. 

tarafından değiştirilmesi durumunda değiştirilmiş olan koşullar tüm mevcut ve yeni 

görevlendirmeler için geçerlidir. Bu hüküm ve koşullara şu web sitesinden 

ulaşılabilir: www.lexheim.nl/algemenevoorwaarden.  



 

 

3. Tarife ve ödemeler 

3.1 Advocatenkantoor Lexheim B.V.’de çalışmakta olan avukatların tarifeleri tecrübe 

ve bilgilerine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Advocatenkantoor Lexheim B.V. tarifeleri 

dönemsel olarak ya da davaya göre değiştirmek hakkına sahiptir. 

3.2 Advocatenkantoor Lexheim B.V. tarafından ibraz edilen faturalar, fatura 

tarihinden itibaren 8 gün içinde ödenmelidir. Bu işlemin müşteri tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda söz konusu fatura tutarının tazmini için, yapılmış olan 

tüm avukatlık masrafları ve kanuni faiz miktarı da dâhil olmak üzere, adli ya da adli 

olmayan tüm masrafların müşteri tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeme 

durumunda Advocatenkantoor Lexheim B.V. yürüttüğü çalışmaları durdurma ve bu 

durumu devam ettirme hakkına sahiptir. 

3.3 Advocatenkantoor Lexheim B.V. her zaman yapılacak çalışmalar ve masraflar için 

avans isteme hakkına sahiptir. Advocatenkantoor Lexheim B.V. söz konusu 

avans(lar) ödenmediği sürece çalışmalarına başlamama hakkını saklı tutar. Lexheim 

alınan avansları çalışma bitiminde veya çalışma sırasında hesaptan düşer. 

4. Sorumluluk ve sorumluluğun sona ermesi 

4.1 Advocatenkantoor Lexheim B.V.’nin sorumluluğu söz konusu vakıanın mesleki 

sorumluluk sigortası ya da Advocatenkantoor Lexheim B.V.’nin işletme sigortası 

tarafından ödenecek meblağ ve bu meblağın poliçe koşullarında belirtilen şahsi risk 

miktarında arttırılmış tutarı ile sınırlıdır. Bu sigortaların neleri kapsayacağı 

konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu talebi gerekli 

kılan bir neden ya da makul bir çıkar söz konusu ise poliçe koşullarının gözden 

geçirilmesine imkân tanınır. Yukarıda belirtilen sigortalar tarafından  -hangi nedenle 

olursa olsun- bir ödemede bulunulmaması durumunda Advocatenkantoor Lexheim 

B.V.’nin sorumluluğu, ilgili dava için Advocatenkantoor Lexheim B.V. tarafından 

fatura edilmiş ve sorumluluğa yol açan hadisenin vukuundan önceki on iki ay içinde 

zamanında ödenmiş olan ücret ile sınırlıdır ve azami sorumluluk tazminatı 30.000 

(“otuz bin”) avrodur.  

4.2 Advocatenkantoor Lexheim B.V. tarafından, madde 4.4’te belirtilen durumlar 

dışında, üçüncü şahısların devreye sokulması halinde, madde 4.1’deki koşulların 

geçerli olduğu kendi kusurları hariç olmak üzere, Advocatenkantoor Lexheim B.V., 

müşteri tarafından hiçbir şekilde üçüncü şahısların yetersizliklerinden sorumlu 

tutulamaz. Müşterinin üçüncü şahıslara doğrudan başvurması durumunda, 

müşteri, Advocatenkantoor Lexheim B.V.’ye,  sorumlulukla ilgili olarak üçüncü 

şahısların yapacağı her türlü tazminat talebi ve bunlara ilişkin masraflar konusunda 

güvence verir.  

4.3 Advocatenkantoor Lexheim B.V. tarafından yerine getirilen faaliyetlerle ilgili 

olarak, müşterilerin Advocatenkantoor Lexheim B.V.’ye karşı sahip olduğu yasal hak 

talepleri ve diğer yetkiler, müşterinin bu hak ve talepler hakkında malumat  

 



 

 

sahibi olduğu veya bu hak ve yetkilerin mevcudiyetinden mantıken malumat sahibi 

olabileceği günden bir yıl geçtikten sonra ortadan kalkar. 

4.4 Bu koşullar, madde 2.1’de belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, aynı zamanda 

(doğrudan ya da dolaylı) hissedarlar ve (doğrudan ya da dolaylı) Advocatenkantoor 

Lexheim B.V.’nin hissedarı veya yöneticisi olan tüzel kişilerin yöneticileri ya da özel 

kişiler ve aynı zamanda Advocatenkantoor Lexheim B.V.’de veya Advocatenkantoor 

Lexheim B.V.  namına çalışan (diğer) kişiler adına konulmaktadır.  Madde 2.5 ve 

Madde 4.2’nin içerdiği güvenceler doğrudan Advocatenkantoor Lexheim B.V.’nin 

hissedarları, yöneticileri ve / veya çalışanları için de geçerlidir. Madde 2.1’deki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, müşteri tarafından,  kasıt ve bilinçli ihmal dışında,  

hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.  Madde 4.3’te sözü edilen süre aşımı aynı 

zamanda Advocatenkantoor Lexheim B.V.’nin hissedarları, yöneticileri ve/veya 

çalışanları adına da doğrudan geçerlidir. 

4.5 Bu hüküm ve koşulların içerdiği sorumluluk sınırlamaları, sorumluluk dışı 

tutulan noktalar, geçerlilik süresi ve güvenceler müşterinin Advocatenkantoor 

Lexheim B.V.’den sözleşme dışı talepleri için de, bu talepler Advocatenkantoor 

Lexheim B.V.’nin müşterinin talimatı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili 

oldukları ölçüde, geçerlidir.   

5. Uyuşmazlıklar 

5.1 Verdiğimiz hizmetlerde Hollanda Barosu tarafından zorunluluğu saptanan büro 

şikâyet kuralları geçerlidir. Bu kurallara www.lexheim.nl/klachtenregeling 

adresinden ulaşılabilir. 

Şikâyetin, büro şikâyet kuralları uyarınca ele alınıp çözüme ulaşılamaması 

durumunda, durum, madde 5.2’de sözü edilen yetkili mahkemeye sunulur. 

5.2 Bu hüküm ve koşulların tabi olduğu hukuki çerçeve Hollanda hukukudur. 

Müşteriler ile Advocatenkantoor Lexheim B.V. arasındaki uyuşmazlıklara bakma 

yetkisi sadece Haarlem Mahkemesi’ne aittir. Talepte bulunan taraf Advocatenkantoor 

Lexheim B.V. ise, büro, uyuşmazlığı, bir önceki cümlede belirtilen koşuldan imtina 

ederek müşteri için geçerli olan mahkemenin mütalaasına sunma hakkına sahiptir. 

 

 

 

 


