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ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL NOTES

Artikel I. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt 
verstaan onder:
‘Legal Notes’: de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Legal Notes 
B.V., ingeschreven in het Nederlandse 
handelsregister onder het nummer 
85857297;
‘Cliënt’: de (rechts)persoon die aan Legal 
Notes een opdracht verleent tot het verlenen 
van (juridische) diensten;
‘Overeenkomst’: de overeenkomst 
houdende een opdracht van de Cliënt tot het 
verlenen van (juridische) diensten, 
aangegaan tussen Legal Notes en een 
Cliënt, inclusief alle opvolgende, gewijzigde 
of aanvullende overeenkomsten;
‘Opdracht’: de opdracht van de Cliënt aan 
Legal Notes tot het verlenen van (juridische) 
diensten, inclusief alle opvolgende, 
gewijzigde of aanvullende opdrachten;
‘met Legal Notes Verbonden Persoon’: 
elke advocaat, jurist of andere 
(rechts)persoon die bij/voor/met Legal Notes 
werkzaam is, ongeacht of dat is op grond 
van een arbeidsovereenkomst of op een 
andere grond, inclusief 
opdrachtnemers/ZZP’ers die worden 
ingeschakeld in het kader van de uitvoering 
van de Overeenkomst, de in het verleden 
met Legal Notes Verbonden Personen en 
rechtsopvolgers van de (in het verleden) met 
Legal Notes Verbonden Personen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op iedere Overeenkomst en 
iedere Opdracht, en alle 
(rechts)handelingen van Legal Notes. Deze 
algemene voorwaarden zijn ook van 
toepassing op de niet-contractuele 
verbintenissen tussen Legal Notes en de 
Cliënt. Indien deze algemene voorwaarden 
eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook 
zonder nadere toepasselijk verklaring, van 
toepassing op nieuwe Overeenkomsten en 
Opdrachten. 

3. Tezamen met de opdrachtbevestiging 
vormen deze algemene voorwaarden, de 
volledige Overeenkomst. Eventuele 

voorafgaande overeenkomsten, regelingen, 
afspraken of verklaringen komen hiermee te 
vervallen. 

4. Deze voorwaarden gelden mede ten 
behoeve van met Legal Notes Verbonden 
Personen en eenieder voor wiens handelen 
of nalaten Legal Notes aansprakelijk is of 
kan zijn. Dit artikel is een onherroepelijk 
derdenbeding ten behoeve van de 
genoemde partijen in de zin van artikel 6:253 
BW. 

5. De toepasselijkheid van andere algemene 
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

6. Van deze algemene voorwaarden bestaat 
een Nederlandse en een Engelse versie. In 
het geval van onduidelijkheid of een verschil 
tussen deze versies prevaleert de 
Nederlandse versie.

Artikel II.De Opdracht 

1. Alle opdrachten worden uitsluitend (geacht 
te zijn) verstrekt aan en aanvaard door Legal 
Notes. Dit geldt ook indien het de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van 
de cliënt is dat de opdracht door een met 
Legal Notes Verbonden Persoon zal worden 
uitgevoerd. De toepasselijkheid van de 
artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW 
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Tenzij met de Cliënt anders is 
overeengekomen, is Legal Notes vrij om te 
bepalen door welke met Legal Notes 
Verbonden Persoon de Opdracht wordt 
uitgevoerd. 

3. Als Legal Notes samen met een andere 
(rechts)persoon een Opdracht heeft 
ontvangen, is Legal Notes alleen 
aansprakelijk tot nakoming van de 
verplichtingen die uitdrukkelijk 
verplichtingen van Legal Notes zijn. 
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De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is 
uitgesloten. 

4. De Cliënt zal op eerste verzoek Legal Notes 
de gegevens verstrekken die Legal Notes 
nodig heeft om te voldoen aan de 
verplichting om de identiteit van cliënten en 
daarmee verbonden personen vast te 
stellen, en de verplichting om 
ongebruikelijke transacties bij de relevante 
autoriteiten te melden (waaronder 
verplichtingen onder de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van 
terrorisme). Legal Notes is verplicht 
ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te 
melden. Met het geven van een Opdracht 
aan Legal Notes, bevestigt de Cliënt 
hiermee bekend te zijn en voor zover nodig 
zijn toestemming te geven.

5. De Cliënt kan de opdracht op elk moment 
beëindigen, maar uitsluitend door een 
schriftelijke mededeling aan Legal Notes. 

6. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat 
Legal Notes niet in voor het bereiken van het 
beoogde of een zeker resultaat en 
aanvaardt geen resultaatverplichting. 

7. Legal Notes kan de opdracht beëindigen 
met inachtneming van een opzegtermijn van 
zeven dagen, of met onmiddellijke ingang 
als voortzetting van de opdracht in 
redelijkheid niet van Legal Notes kan 
worden gevergd of als de Cliënt een 
declaratie niet binnen veertien dagen na de 
betaaldatum volledig betaalt. De verklaring 
tot beëindiging dient schriftelijk te zijn. 

8. Als de opdracht eindigt, ongeacht wie de 
beëindiging heeft geïnitieerd, is de Cliënt het 
honorarium verschuldigd voor het werk dat 
Legal Notes voor het einde van de 
Overeenkomst heeft verricht, en voor het 
werk dat Legal Notes na het einde van de 
Overeenkomst heeft moeten verrichten om 
de zaak over te dragen aan de Cliënt of aan 
een derde. 

Artikel III. Betalingsverplichtingen 

1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het 
honorarium van Legal Notes berekend op 
basis van het aantal bestede uren 
vermenigvuldigd met toepasselijke 
uurtarieven van Legal Notes, welke van tijd 
tot tijd aangepast worden en gebaseerd zijn 
op de senioriteit, expertise en ervaring van 
de behandelaar en de complexiteit van de 
zaak. 

2. Door Legal Notes gemaakte verschotten en 
kosten, waaronder maar niet beperkt tot 
koerierskosten, reis- en verblijfkosten, 
registratiekosten, griffierechten, 
deurwaarderskosten, eventueel inclusief 
toepasselijke rente, BTW en andere 
belastingen, zijn voor rekening van de 
Cliënt. 

3. Het door de Cliënt verschuldigde 
honorarium en door hem verschuldigde 
kosten en verschotten worden waar 
toepasselijk overeenkomstig de wet 
verhoogd met omzetbelasting (btw), tenzij 
de Cliënt is gevestigd in een andere lidstaat 
van de Europese Unie en aan Legal Notes 
een geldig btw-nummer heeft verstrekt of is 
gevestigd buiten de Europese Unie. 

4. De Cliënt dient de bezwaren tegen een 
declaratie tot uiterlijk dertig dagen na de 
declaratiedatum schriftelijk aan Legal Notes 
mede te delen. Blijft een dergelijke 
mededeling achterwege, dan geldt de 
declaratie als aanvaard. 

5. Tenzij anders is overeengekomen, worden 
het honorarium en de kosten maandelijks 
aan de Cliënt in rekening gebracht. Betaling 
van declaraties dient te geschieden binnen 
veertien dagen na de declaratiedatum. Deze 
termijn is een fatale termijn. De cliënt is niet 
bevoegd tot verrekening van declaraties met 
enige gepretendeerde aanspraak op Legal 
Notes. De cliënt is evenmin bevoegd om – 
op welke grond dan ook – 
betalingsverplichtingen jegens Legal Notes 
op te schorten.
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6. Bij gebreke van (volledige of tijdige) betaling 
binnen de hiervoor genoemde 
betalingstermijn is de Cliënt in verzuim en is 
de Cliënt de wettelijke rente als bedoeld in 
artikel 6:119a BW verschuldigd. Voorts zal 
de Cliënt aansprakelijk zijn voor alle door 
Legal Notes in verband met de invordering 
gemaakte buitengerechtelijke kosten, 
inclusief interne kosten, met een  minimum 
van 15% over het te incasseren bedrag. De 
Cliënt zal voorts de integrale gerechtelijke 
kosten zijn verschuldigd indien hij (in 
overwegende mate) in het ongelijk wordt 
gesteld. Het liquidatietarief proceskosten 
vindt dan geen toepassing. 

7. Legal Notes mag te allen tijde een 
onmiddellijk te betalen voorschot vragen 
voor verrichte of te verrichten 
werkzaamheden dan wel om een andere 
vorm van zekerheid vragen. Legal Notes is 
bevoegd haar dienstverlening en/of de 
Overeenkomst op te schorten of met 
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de 
Cliënt een voorschotnota niet of niet tijdig 
voldoet of weigert (afdoende) zekerheid te 
stellen. Eventueel betaalde voorschotten 
worden verrekend met de einddeclaratie in 
het kader van de opdracht. 

Artikel IV. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Legal Notes is – 
buiten het bedrag van het eigen risico - 
beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken 
aanspraak wordt uitgekeerd onder een door 
Legal Notes afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 
verminderd met de te maken kosten van 
verweer en verdediging indien deze kosten 
op het totale uit te keren bedrag in mindering 
worden gebracht. Aansprakelijkheid voor 
schade door een gebeurtenis waarvoor 
geen dekking bestaat onder een 
verzekering, is beperkt tot het door Legal 
Notes in verband met de betreffende 
opdracht gefactureerde en door de cliënt 
betaalde bedrag (exclusief BTW), tot een 
maximum van EUR 2.500.

2. Zodra de Cliënt een gebeurtenis of 
omstandigheid ontdekt die een grond 
oplevert of zou kunnen opleveren voor een 
aanspraak tegen Legal Notes, informeert de 
Cliënt Legal Notes onverwijld schriftelijk 
daarover, onder overlegging van voldoende 
bewijsstukken ter onderbouwing van de 
aanspraak. 

3. Iedere vordering tot schadevergoeding 
vervalt één jaar na de dag waarop de Cliënt  
bekend is geworden of redelijkerwijs bekend 
had kunnen worden met de schade en met 
de aansprakelijkheid van Legal Notes 
daarvoor. 

4. De aansprakelijkheid van met Legal Notes 
Verbonden Personen is beperkt 
overeenkomstig de eerste zin van lid 1 van 
dit artikel. Hun overige aansprakelijkheid en 
de aansprakelijkheid van andere aan Legal 
Notes gelieerden of verbonden 
(rechts)personen is uitgesloten. Dit artikellid 
is een onherroepelijk derdenbeding ten 
behoeve van degenen genoemd in dit 
artikellid, in de zin van artikel 6:253 BW. 

5. De Cliënt vrijwaart Legal Notes en alle met 
Legal Notes Verbonden Personen voor 
aanspraken van derden en andere schade in 
verband met de Overeenkomst en/of de 
Opdracht en/of de diensten verleend door 
Legal Notes, die Legal Notes of een met 
Legal Notes Verbonden Persoon lijdt, 
waaronder maar niet beperkt tot kosten van 
verdediging en verweer tegen zulke 
aanspraken, voor zover de aanspraak of de 
schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor 
wordt uitgekeerd onder een door Legal 
Notes afgesloten verzekering, verminderd 
met het toepasselijke eigen risico. Een 
"derde" is ook elke groepsmaatschappij, 
aandeelhouder, bestuurder of commissaris 
van de Cliënt, elke bij of voor de Cliënt 
werkzame persoon of elk familielid van de 
Cliënt. Dit artikellid is een onherroepelijk 
derdenbeding ten behoeve van de met Legal 
Notes Verbonden Personen, in de zin van 
artikel 6:253 BW. 
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6. De uitvoering van de verstrekte opdracht 
geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
Cliënt. Derden kunnen daaraan geen 
rechten ontlenen

Artikel V. Inschakeling van derden 

1. Legal Notes is bevoegd bij de uitvoering van 
een opdracht derden (zoals koeriers, 
deurwaarders, vertalers, deskundigen, 
andere advocaten of advocatenkantoren en 
(buitenlandse) (juridische) adviseurs) in te 
schakelen voor zover dat voor de uitvoering 
van de Overeenkomst wenselijk of 
noodzakelijk is. Legal Notes mag de 
opdracht aan de derde geven in eigen naam 
of als gevolmachtigde in naam van de Cliënt. 

2. De Cliënt is gebonden aan de voorwaarden 
die Legal Notes met door haar 
ingeschakelde derden overeenkomt. Legal 
Notes is bevoegd bedingen ter beperking 
van aansprakelijkheid die deze derden 
hanteren mede namens de Cliënt te 
aanvaarden. 

3. Legal Notes is niet aansprakelijk voor 
schade die optreedt door een handelen of 
nalaten van door haar ingeschakelde 
derden. 

Artikel VI. Data

1. Legal Notes zal haar dossiers en alle 
stukken en andere gegevensdragers 
waarover zij uit hoofde van de 
Overeenkomst beschikt, gedurende de 
wettelijke bewaartermijn bewaren. Na afloop 
van die termijn mag Legal Notes stukken 
zonder mededeling aan de Cliënt  
vernietigen. 

2. Als Legal Notes persoonsgegevens 
verwerkt, al dan niet in verband met de 
uitvoering van een Overeenkomst, vindt 
deze verwerking plaats in overeenstemming 
met het privacy beleid van Legal Notes. Dit 
beleid is te raadplegen op 
www.legalnotes.nl.

3. De Cliënt stemt ermee in dat Legal Notes 
gebruik maakt van al dan niet door derden 
aangeboden digitale 

communicatiemiddelen, software en 
diensten voor opslag van gegevens ten 
behoeve van communicatie en uitvoering 
van de Overeenkomst. Legal Notes is niet 
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit 
het gebruik van dergelijke producten en 
diensten. 

Artikel VII. Toepasselijk recht, 
forumkeuze, overig  

1. De juridische verhouding tussen Legal 
Notes en de Cliënt, de Overeenkomst, de 
Opdracht, iedere aanspraak wegens 
aansprakelijkheid en iedere niet-
contractuele verbintenis tussen Legal Notes 
en de Cliënt die voortvloeit uit of verband 
houdt met de Overeenkomst, alsmede deze 
algemene voorwaarden worden uitsluitend 
beheerst door Nederlands recht. 

2. Op de werkzaamheden van Legal Notes is 
de klachtenregeling van Legal Notes van 
toepassing, welke te vinden is op 
www.legalnotes.nl. De Cliënt dient een 
geschil of een klacht eerst conform de 
klachtenregeling ter beslechting voor te 
leggen aan Legal Notes, alvorens zich te 
wenden tot de bevoegde rechter. 

3. Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd 
om kennis te nemen van geschillen die op 
grond van of in verband met de 
Overeenkomst ontstaan, met inbegrip van 
geschillen over het bestaan en de geldigheid 
daarvan en alle niet-contractuele 
verbintenissen tussen Legal Notes en de 
Cliënt die voortvloeien uit of verband houden 
met de Overeenkomst.

4. Legal Notes is gerechtigd deze algemene 
voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De 
gewijzigde voorwaarden worden geacht te 
zijn aanvaard indien de cliënt niet binnen 
veertien dagen nadat de gewijzigde 
voorwaarden hem zijn toegezonden of 
kenbaar geworden tegen de gewijzigde 
voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

5. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst 
en/of uit deze algemene voorwaarden door 
de bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk 
ongeldig of niet afdwingbaar zal worden 

http://www.legalnotes.nl
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geoordeeld, tast dat de geldigheid van de 
overige inhoud van de Overeenkomst en 
deze algemene voorwaarden niet aan. De 
ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal 
door de rechter of door partijen 
geconverteerd worden in een geldige of 
afdwingbare bepaling met zoveel mogelijk 
dezelfde strekking. Voor zover dit wenselijk 
of noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te 
goeder trouw onderhandelen over de inhoud 
en de bewoordingen van de nieuwe 
bepaling. 

Legal Notes is gevestigd in Amsterdam en is 
ingeschreven in het Nederlandse 
handelsregister onder nummer 85857297. 
Deze algemene voorwaarden zijn te 
raadplegen op de website van Legal Notes 
(www.legalnotes.nl) 
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