
 

 

Algemene voorwaarden MOON legal & compliance d.d. 17 mei 2021 

Toepasselijkheid 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 

2. De opdrachtnemer is M. Meddens-Bakker, t.h.o.d.n. MOON legal & compliance, ingeschreven bij de KVK onder 

nr. 65755405. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, waaronder vervolgopdrachten in dezelfde 

zaak of hetzelfde dossier, die aan MOON legal & compliance worden verstrekt. 

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn voor MOON legal & compliance uitsluitend bindend indien deze 

specifiek zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd. 

 

Uitvoering van de opdracht 

5. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard  

en uitgevoerd door MOON legal & compliance. 

6. Het staat MOON legal & compliance vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten 

uitvoeren door derden die niet tot haar organisatie behoren (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, 

deurwaarders, deskundigen e.a.). In dat geval zijn deze algemene voorwaarden ook op de door die derden 

uitgevoerde werkzaamheden van toepassing. MOON legal & compliance zal bij het inschakelen van derden die 

niet tot haar organisatie behoren de nodige zorgvuldigheid betrachten. 

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 

kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings-) rechten ontlenen. De opdrachtgever 

vrijwaart MOON legal & compliance voor alle aanspraken van derden terzake. 

 

Honorarium 

8. Ter zake van de verrichtte werkzaamheden is de opdrachtgever aan MOON legal & compliance verschuldigd 

honorarium verschuldigd, te vermeerderen met BTW. Verschotten worden separaat in rekening gebracht. 

Reiskosten worden berekend op basis van een kilometervergoeding van € 0,50 of openbaar vervoer eerste klas. 

9. Tenzij anders overeengekomen wordt het verschuldigde honorarium berekend op basis van een vooraf 

overeengekomen uurtarief op basis van een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem. MOON legal & 

compliance is gerechtigd om het uurtarief jaarlijks per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar te wijzigen. 

Van deze wijziging zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. 

 

Betaling 

10. Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen en declaraties zonder aftrek, korting, opschorting of 

verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na declaratiedatum.  

11. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan en MOON legal & compliance heeft enige korting verleend op het 

reguliere uurtarief dan wel anderszins, komt deze korting in zijn geheel te vervallen. Bij overschrijding van de 

betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij invorderingsrente gelijk aan de 

wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. 

12. Bij niet (tijdige) betaling behoudt MOON legal & compliance zich het recht voor de bijstand c.q. de behandeling 

van het dossier van een opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit 

ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen. 



 

13. Indien de opdrachtgever de facturen en declaraties niet (tijdig) voldoet komen alle kosten ter verkrijging van 

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten 

bedragen ten minste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim met een minimum van 

€ 500,00. Ook over buitengerechtelijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd, alsmede de wettelijke 

(handels-)rente. 

14. Reclames met betrekking tot de declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk en gemotiveerd te geschieden 

binnen 14 dagen na de declaratiedatum. 

 

Aansprakelijkheid 

15. Iedere aansprakelijkheid van MOON legal & compliance is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd 

met het bedrag van het eigen risico. Als om welke reden dan ook de verzekeraar bij wie de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door 

MOON legal & compliance in de desbetreffende zaak gedurende het desbetreffende jaar in rekening gebrachte 

honorarium (exclusief verschotten) met een maximum van €10.000,- exclusief omzetbelasting. 

16. Iedere aansprakelijkheid voor het werk van derden is uitgesloten. MOON legal & compliance is gemachtigd 

eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Wanneer de 

opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever MOON legal & compliance voor 

elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende 

kosten voor MOON legal & compliance. 

17. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW zullen alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden 

uit welke hoofde ook jegens MOON legal & compliance vervallen in ieder geval na verloop van een (1) jaar na het 

moment van de gebeurtenis waardoor, zowel direct als indirect, de schade is ontstaan. 

18. MOON legal & compliance staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden 

berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-

mail, is MOON legal & compliance niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere 

onregelmatigheden in de communicatie. 

 

Klachten 

19. In het (onverhoopte) geval, dat de opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van MOON legal & 

compliance, zal MOON legal & compliance deze behandelen conform haar kantoorklachtenregeling. De 

kantoorklachtenregeling is raadpleegbaar op de website www.moonlegal.nl en wordt op eerste verzoek 

kosteloos toegestuurd. Indien behandeling van de klacht conform de kantoorklachtenregeling niet tot een 

oplossing leidt, wordt de klacht beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 

 

Toepasselijk recht 

20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over de 

inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.  

21. De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands 

recht. 

 

http://www.moonlegal.nl/

