Advokat Peter Boholdt
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
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Teknikerbyen 5
Søllerød
2830 Virum
(”Advokatfirmaet”)
FORRETNINGSBETINGELSER
_____
Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, som
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 37467464,
(Advokatfirmaet) leverer til Klienten, uanset om dette sker i
Advokatfirmaets hovednavn eller et eller flere binavne, og uanset
om Klienten er en privatperson eller erhvervsdrivende.
Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet er specifikt
aftalt i den enkelte sag og bekræftet skriftligt af
Advokatfirmaet.
Advokatbeskikkelse
Advokat Peter Boholdt er beskikket som advokat af
Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.
Advokater er underlagt de advokatetiske regler, som kan downloades
på www.advokatsamfundet.dk
Advokat Peter Boholdt driver advokatvirksomhed i Peter Boholdt
Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 37467464. Selskabsformen er et
anpartsselskab. Selskabet er hjemmehørende Teknikerbyen 5,
Søllerød, 2830 Virum.
Udførelsen af opgaven
Advokatfirmaet og Klienten aftaler løbende karakteren af den
juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt Klientens og
andres medvirken og ydelser.
Advokatfirmaet forpligter sig til at yde kvalificeret juridisk
bistand til Klienten til aftalt tid og i aftalt omfang.
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets
advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt
anden relevant lovgivning.
Advokatfirmaet er undergivet reglerne i Hvidvaskloven og skal
derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på Klienten
efter reglerne heri. Advokatfirmaet anser Klientens afgivelse af
identitetsoplysninger som et samtykke til, at Advokatfirmaet kan
videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner
mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem
efter Hvidvaskloven.
Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter i digitalt arkiv i ti år

fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres ved
sagens afslutning, hvis Klienten anmoder om det.
Honorar og fakturering
Advokatfirmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets
omfang, herunder tidsforbruget, omfang af arbejde udført uden for
normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for
Klienten, værdien af advokatfirmaets ydelser for Klienten, det
ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden
af specialistviden og det opnåede resultat.
Ved påbegyndelsen af en opgave vil Advokatfirmaet efter anmodning
oplyse Klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra
opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde,
honoraret beregnes på, f.eks. de gældende timetakster, blive
oplyst. Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret,
inden arbejdet påbegyndes. Klienten skal betale opgaverelaterede
omkostninger og udlæg, herunder gebyrer og rimelige rejse og
opholdsudgifter, ud over honoraret.
Honorar og opgaverelaterede omkostninger og udlæg kan efter
Advokatfirmaets bestemmelse opkræves forud, aconto, månedsvis
bagud, på et hvilket som helst stadie af sagsbehandlingen eller
ved sagens afslutning. Forudbetalt honorar, omkostninger og/eller
udlæg kan anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning
af omkostninger og udlæg.
En faktura forfalder ved udstedelse/netto kontant, medmindre andet
fremgår af den individuelle faktura. Ved forsinket betaling
beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
Ved accept (evt. stiltiende accept) af aftaledokument og
forretningsbetingelser giver Klienten, hvis denne er forbruger,
samtykke til (i) dels at opgaven kan påbegyndes inden udløb af 14
dages fortrydelsesret (ii) dels at forbrugeren efter
påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen, hvis der i
øvrigt gælder fortrydelsesret i den konkrete sag, jf.
forbrugeraftalelovens bestemmelser herom.
Klientmidler
Advokatfirmaets klientkonti er i A/S Skjern Bank og Jyske Bank
A/S.
Indeståender, der tilhører Klienten, forvaltes efter
Advokatsamfundets regler.
Tilskrevne renter tilfalder/betales af Klienten i overensstemmelse
med Advokatsamfundets regler.
Klienters indestående anbringes i en af Advokatfirmaets sædvanlige
pengeinstitutforbindelser, og der sker således ikke fordeling af
Klienters indestående i flere pengeinstitutter, uanset at den
enkelte Klients midler overstiger det nævnte loft. Advokatfirmaet
påtager sig intet ansvar for en Klients tab som følge af det

kontoførende pengeinstituts konkurs.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold
til lov om garantiordning for indskydere og investorer.
Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et
beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom
pengene står på forskellige konti, herunder både på klientkonti og
egne konti. Indeståender på klientkonti er omfattet af dette
generelle loft på EUR 100.000 for dækning i tilfælde af det
kontoførende pengeinstituts konkurs. Dækningsloftet beregnes for
det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens
indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på
samleklientkonto.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom,
hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til
hovedsageligt ikkeerhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til
10 mio. euro indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og
uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere
oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens
hjemmeside www.gii.dk.
Fortrolighed
Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger
modtaget af Klienten eller om Klienten fortroligt. Alle
medarbejdere i Advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt.
Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
Advokatfirmaet er ansvarligt for den ydede rådgivning i
overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Advokatfirmaet og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for en
klients indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab
af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme eller lignende.
Advokatfirmaet og dets medarbejdere hæfter ikke for eventuelle
fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist Klienten
til, ligesom Advokatfirmaet, dets ejer(e) og dets medarbejder(e)
ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som
Advokatfirmaet efter aftale med Klienten har overladt dele af
opgavens løsning til.
Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet
garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Forsikringen er tegnet i HDI Gerling, Indiakaj 6, 1. sal, 2100
København, telefon 33 36 95 95, og dækker al advokatvirksomhed,
uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Dækningen er 10 mio. kr.
årligt.
Advokatfirmaets maksimale erstatningsretlige ansvar over for
samtlige klienter er til enhver tid begrænset til den maksimale
forsikringsdækning på Advokatfirmaets ansvarsforsikring pr.
forsikringsår pr. advokat. Pt. andrager denne 10 mio. kr. pr.

forsikringsår pr. advokat. Klienten er gjort særligt opmærksom på,
at der kan være flere forsikringsbegivenheder pr. forsikringsår
pr. advokat, hvorfor det maksimale erstatningsretlige ansvar over
for den konkrete klient kan være mindre end 10 mio. kr. pr.
forsikringsår pr. advokat.
Markedsføring
Advokatfirmaet er berettiget til at anvende løste opgaver i
markedsføringsmæssig sammenhæng, når opgaven er afsluttet og
offentligt kendt.
Ophavsret
Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige
materiale, som Advokatfirmaet leverer til Klienten i forbindelse
med sagen, men Advokatfirmaet har og bibeholder alle
ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til
materialet.
Det af advokatfirmaet frembragte arbejdsresultat må ikke uden
skriftlig, særskilt accept fra Advokatfirmaet anvendes i anden
forbindelse end i forhold til den opgave, som er udført for
Klienten.
Klagesagsbehandling
En klage kan indgives til Advokatfirmaet. Afvises klagen, kan
Advokatnævnet behandle klager over advokaters adfærd og salær.
Advokatnævnets adresse er: Advokatnævnets sekretariat,
Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98,
email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Klager over bobestyrerhonorar i dødsboer kan dog ikke indbringes
for Advokatnævnet, idet den kompetente Skifteret tager stilling
til sådanne klager. Det vil fremgå af regnskabet for det
specifikke dødsbo, hvordan klage kan indgives.
Lovvalgsklausuler og værneting
Eventuelle tvister om Advokatfirmaets rådgivning og disse
forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal indbringes
for Retten i Lyngby.

