Algemene voorwaarden (versie februari 2020)
Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke met Advocatenkantoor
FixedLegal overeengekomen opdracht en op elke overeengekomen
vervolgopdracht. Advocatenkantoor FixedLegal is de eenmanszaak naar Nederlands
recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 74384627 (“FixedLegal”).
Opdrachten
2.
Opdrachten worden geacht uitsluitend aan FixedLegal en niet aan enige aan
FixedLegal verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling
van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan FixedLegal verbonden
persoon zal worden uitgevoerd. Indien FixedLegal samen met anderen een opdracht
heeft ontvangen, is FixedLegal alleen aansprakelijk voor nakoming van
verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van FixedLegal zijn. De werking van de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
Exoneratie van aansprakelijkheid
3.
Elke aansprakelijkheid van FixedLegal is beperkt tot het bedrag dat voor de
betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder de door FixedLegal afgesloten
beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het
toepasselijke eigen risico van FixedLegal. Indien om welke reden dan ook niet wordt
uitgekeerd onder de verzekering(en), dan is elke aansprakelijkheid van FixedLegal
beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de opdracht aan de opdrachtgever is
gefactureerd in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum
van € 5.000 (vijfduizend euro).
4.
De opdrachtgever vrijwaart FixedLegal voor aanspraken van derden en andere
schade die FixedLegal in verband met de opdracht lijdt, voor zover de aanspraak of
de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder de door
FixedLegal afgesloten verzekering(en), vermeerderd met het toepasselijke eigen
risico.
5.
Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de
opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met aansprakelijkheid van
FixedLegal daarvoor.
Inschakeling van derden
6.
Bij de uitvoering van opdrachten kan FixedLegal derden inschakelen – zoals
koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen etc. – voor zover dat voor uitvoering
van de opdracht wenselijk is. FixedLegal mag de opdracht aan de derde geven in
eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever
is gebonden aan de voorwaarden die FixedLegal met ingeschakelde derden
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overeenkomt en is bevoegd namens de opdrachtgever een uitsluiting of beperking
van aansprakelijkheid te aanvaarden. FixedLegal is niet aansprakelijk voor schade
die optreedt door een fout of een handelen of nalaten van ingeschakelde derden. De
opdrachtgever vrijwaart FixedLegal voor iedere aanspraak van deze derden en alle
ter afwering van die aanspraak te maken (juridische) kosten.
(Reis)kosten, facturatie en betaaltermijn
7.
De opdrachtgever is aan FixedLegal het overeengekomen honorarium verschuldigd
of de overeengekomen vaste prijs binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn.
Als geen honorarium is overeengekomen, is de opdrachtgever een honorarium
verschuldigd naar de bij FixedLegal gebruikelijke tarieven. Als geen betaaltermijn is
overeengekomen, geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Elk beroep op opschorting
of verrekening is uitgesloten, tenzij in voorkomend geval dwingendrechtelijke
bepalingen deze uitsluiting niet toestaan.
8.
Als vergoeding voor reistijd en reiskosten zal 70% van het overeengekomen
honorarium per uur over de totale reistijd in rekening worden gebracht.
9.
Door FixedLegal gemaakte overige kosten – zoals griffierechten, koerierskosten,
vertaalkosten en kosten van ingeschakelde derden etc. – zijn voor rekening van de
opdrachtgever en worden apart doorbelast.
10.
Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium, de vaste prijs en de door hem
verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd
met omzetbelasting (btw).
11.
De opdrachtgever kan bezwaren tegen een factuur tot veertien dagen na de
factuurdatum schriftelijk aan FixedLegal meedelen. Blijft een dergelijke mededeling
achterwege, dan geldt de factuur als aanvaard.
Griffierechten
12.
De opdrachtgever aanvaardt dat FixedLegal verschuldigde griffierechten niet
voldoet, indien de opdrachtgever deze griffierechten niet tijdig heeft voldaan aan
FixedLegal na een aan de opdrachtgever daartoe gedaan verzoek. De
consequenties van het alsdan niet tijdig voldoen van de griffierechten blijven voor de
opdrachtgever.
Communicatie
13.
De opdrachtgever stemt ermee in dat FixedLegal gerechtigd is te communiceren via
niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via e-mail, fax en telefoon,
internet(diensten) etc., behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke
afspraak.
Derdengelden
14.
Advocatenkantoor FixedLegal beschikt niet over een stichting derdengelden met een
derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

2/3

Kantoorklachtenregeling
15.
De kantoorklachtenregeling van FixedLegal is van toepassing, zoals gepubliceerd op
www.fixedlegal.nl.
Toepasselijk recht en forumkeuze
16.
De overeenkomst van opdracht en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit
uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht. De rechtbank te Middelburg is exclusief bevoegd kennis te nemen
van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht
ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en
niet-contractuele verplichtingen.
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