Opdrachtbevestiging Loonregres
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De opdrachtgever geeft Flyct opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand met
betrekking tot het verhalen van loonschade (op grond van artikel 6:107a BW),
betreffende arbeidsongeschikte werknemers van de opdrachtgever. Flyct
verplicht zich met het aanvaarden van deze opdracht inspanningen te
verrichten om voor de opdrachtgever een optimaal resultaat te behalen.
Onder deze inspanningen worden alle werkzaamheden van Flyct verstaan.
Uitgesloten zijn kosten van een advocaat, kosten die verband houden met een
gerechtelijke procedure, kosten van expertises (bijvoorbeeld medische,
arbeidsdeskundig, ongeval-analyse) en eventuele andere externe kosten die
voor rekening van Flyct blijven. Voordat wordt overgegaan tot het maken van
dergelijke kosten zal Flyct toestemming vragen aan de opdrachtgever.
Flyct ontvangt alleen dan een honorering wanneer er ten gunste van de
opdrachtgever een vergoeding ter compensatie van diens schade wordt
betaald door de wederpartij. Dit is het no cure no pay principe. De honorering
bedraagt een staffelpercentage (excl. BTW) van de totale door de wederpartij
betaalde schadevergoeding:
 15% over de eerste € 5.000,- excl. BTW
 10% over het meerdere tot € 10.000,- excl. BTW
 7,5% over het meerdere tot € 20.000.- excl. BTW
 5% over het meerdere tot € 60.000,- excl. BTW
 2,5% over het meerdere excl. BTW
Flyct spant zich in om de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten op
basis van artikel 6:96 BW lid 2 zoveel mogelijk te verhalen op de wederpartij.
Deze van wederpartij ontvangen vergoeding komt, tot maximaal het bedrag
waarop Flyct op grond van artikel 3 recht heeft, aan opdrachtgever toe.
Opdrachtgever machtigt Flyct tot het ontvangen van de gelden ten behoeve
van de schadevergoeding aan opdrachtgever op haar derdenrekening en van
deze gelden datgene wat haar op grond van artikel 3 toekomt in te houden.
Het staat de opdrachtgever de opdracht te beëindigen indien deze hiertoe in
redelijkheid aanleiding ziet. De reeds gemaakt buitengerechtelijke kosten
zullen dan wel in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
Op de dienstverlening van Flyct zijn de algemene voorwaarden van
toepassing. Daarnaast treedt Flyct BV op als verwerkingsverantwoordelijke in
de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Beide
documenten zijn op de website terug te vinden. Middels ondertekening van
deze opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met de
Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy.

