ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEUWENROOS B.V.

1.

Leeuwenroos B.V.

1.1

Leeuwenroos B.V. (verder: “Leeuwenroos”) is een naar Nederlands recht
opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich toelegt
op het verstrekken van juridische adviezen, diensten en werkzaamheden.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere met Leeuwenroos
gesloten overeenkomst van opdracht, inclusief aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.

1.3

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve
van Leeuwenroos, maar evenzeer ten behoeve van, individueel zowel als
gezamenlijk, (i) alle natuurlijke personen en rechtspersonen die bij Leeuwenroos
betrokken zijn (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als aandeelhouder, directeur of
medewerker), (ii) alle natuurlijke personen en rechtspersonen die bij de uitvoering
van een opdracht door Leeuwenroos zijn ingeschakeld, en (iii) alle natuurlijke
personen
en
rechtspersonen
voor
wiens
gedragingen
Leeuwenroos
aansprakelijkheid zou kunnen dragen.

2.

De overeenkomst

2.1

Een overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand met Leeuwenroos als
zodanig, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de
opdrachtgever(s) is dat de betreffende opdracht door een specifieke persoon
wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW, dat ter zake een
regeling bevat, wordt uitgesloten. Eveneens uitgesloten is de toepasselijkheid van
art. 7:407 lid 2 BW, waarin een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gevestigd in
gevallen waarin aan twee of meer (rechts)personen een opdracht is verstrekt.

2.2

Het staat Leeuwenroos vrij om een ontvangen opdracht onder haar
verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door een bij haar werkzaam persoon.

2.3

Het staat Leeuwenroos vrij om voor de uitvoering van een ontvangen opdracht
een derde in te schakelen, zulks echter niet zonder voorafgaand overleg
dienaangaande met de opdrachtgever(s). De keuze van de in te schakelen derde
zal in samenspraak met de opdrachtgever(s) plaatsvinden en met inachtneming
van de in redelijkheid te betrachten zorgvuldigheid. Leeuwenroos is, behalve in
geval van haar eigen opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor een
eventuele tekortkoming van een ingeschakelde derde en de gevolgen daarvan.
Indien de ingeschakelde derde gebruik maakt van een aansprakelijkheidsbeperking in verband met de uitvoering van de opdracht, mag Leeuwenroos een
dergelijke beperking namens de opdrachtgever(s) aanvaarden.

3.

Aansprakelijkheid

3.1

In het geval dat de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van
Leeuwenroos, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Leeuwenroos

wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge
die aansprakelijkheidsverzekering voor rekening van Leeuwenroos komt.
3.2

Indien er om welke reden dan ook geen uitkering onder de in het voorgaande
artikellid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van Leeuwenroos wordt gedaan,
is de aansprakelijkheid van Leeuwenroos beperkt tot het totaal van de door
Leeuwenroos
voor
de
betreffende
opdracht
in
rekening
gebrachte
factuurbedragen, zulks met een maximum van EUR 15.000 exclusief BTW.

3.3

Een claim met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid van Leeuwenroos moet
binnen twaalf (12) maanden na de behandeling van de opdracht waarmee de
claim verband houdt schriftelijk bij Leeuwenroos zijn ingediend. De claim moet
zodanig gemotiveerd zijn dat de basis en de omvang daarvan duidelijk zijn.

3.4

Leeuwenroos draagt
gevolgschade.

3.5

Leeuwenroos kan voor haar communicatie met de opdrachtgever(s) e-mail of
andere elektronische middelen gebruiken, onder andere via computers en
smartphones. Leeuwenroos zorgt dat door haar in dit kader gebruikte apparatuur
beveiligd is met in redelijkheid te vergen maatregelen en voorzieningen.
Leeuwenroos en de opdrachtgever(s) zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor
eventuele schade die het gevolg is van de aanwezigheid en/of de verzending van
een virus en/of enige andere onregelmatigheid in de communicatie via
elektronische middelen, zoals het niet of niet volledig ontvangen van een bericht.

3.6

Derden kunnen aan door Leeuwenroos
werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4.

Verplichtingen opdrachtgever

4.1

De door Leeuwenroos verstrekte adviezen, diensten en werkzaamheden strekken
in beginsel uitsluitend ten behoeve en ter kennisneming van de opdrachtgever(s).
Indien de opdrachtgever(s) niettemin een derde van één en ander laat
kennisnemen, dient de opdrachtgever(s) die derde te wijzen op de
toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden en ervoor te
zorgen dat de derde de algemene voorwaarden aanvaardt.

4.2

De opdrachtgever(s) vrijwaart Leeuwenroos en alle in art. 1.3 van deze algemene
voorwaarden genoemde (rechts)personen tegen vorderingen van een derde die
stelt schade te hebben geleden of te zullen lijden als gevolg van of in verband met
door Leeuwenroos aan de opdrachtgever(s) verstrekte adviezen, diensten en/of
werkzaamheden. De opdrachtgever(s) vrijwaart Leeuwenroos en alle in art. 1.3
van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen voorts tegen
vorderingen van een derde die stelt schade te hebben geleden of te zullen lijden
als gevolg van of in verband met een door Leeuwenroos ten onrechte gedane
melding in het kader van de Wet te voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft).

5.

Tarieven en facturen

geen

aansprakelijkheid

voor

verstrekte

indirecte

adviezen,

schade

en/of

diensten

en

5.1

De structuur van het aan de opdrachtgever(s) in rekening te brengen tarief (vast
tarief of uurtarief) en de hoogte van dat tarief worden voorafgaande aan de
uitvoering van de opdracht overeengekomen.

5.2

Leeuwenroos factureert per maand achteraf en zij voorziet haar facturen van een
toereikende specificatie. Indien van toepassing brengt Leeuwenroos BTW in
rekening.

5.3

De opdrachtgever(s) is gehouden tot betaling van de facturen van Leeuwenroos
binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk expliciet een
andere betalingstermijn is overeengekomen. De enkele overschrijding van de
betalingstermijn leidt tot verzuim aan de zijde van de opdrachtgever(s) zonder dat
daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever(s) in verzuim is
geraakt, is de opdrachtgever(s) niet alleen het openstaande factuurbedrag
verschuldigd maar ook de toepasselijke wettelijke rente daarover en alle kosten,
gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Leeuwenroos moet maken om tot
incasso alsnog van het openstaande factuurbedrag te komen, waaronder de
kosten ex art. 6:96 lid 2 BW. Leeuwenroos is bevoegd de uitvoering van de
betreffende opdracht op te schorten indien de opdrachtgever(s) in verzuim is ten
aanzien van de betaling van enig factuurbedrag.

5.4

De opdrachtgever(s) is niet bevoegd tot opschorting of verrekening ten aanzien
van door Leeuwenroos gefactureerde bedragen.

5.5

Indien de concrete feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven,
bijvoorbeeld omdat tijdens de uitvoering van een opdracht waarvoor een vast
tarief is overeengekomen de reikwijdte daarvan wordt vergroot, treden
Leeuwenroos en de opdrachtgever(s) in overleg over de eventuele aanpassing van
een overeengekomen vast tarief.

5.6

Leeuwenroos heeft het recht om een overeengekomen uurtarief te wijzigen.
Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan tien procent (10%)
ineens, of indien een verhoging plaatsvindt binnen zes (6) maanden na het
moment waarop de betrokken overeenkomst van opdracht is gesloten, heeft de
opdrachtgever(s) de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. Die
bevoegdheid tot ontbinden vervalt op de vijftiende (15e) dag na de datum van de
eerste factuur waarbij het verhoogde tarief werd gehanteerd.

6.

Diversen

6.1

Uitsluitend Nederlands recht beheerst de verhouding die tussen Leeuwenroos en
de opdrachtgever(s) bestaat ingevolge een overeenkomst van opdracht.

6.2

De Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd tot kennisneming en beslechting
van enig geschil tussen Leeuwenroos en de opdrachtgever(s). Het staat
Leeuwenroos echter vrij om een geschil ter kennisneming en beslechting voor te
leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van (een van) de
opdrachtgever(s).

6.3

Deze algemene voorwaarden zijn onder meer beschikbaar via de website van
Leeuwenroos (www.leeuwenroos.nl).

6.4

Deze algemene voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal. Er is een
vertaling in het Engels beschikbaar. De Nederlandstalige versie van de algemene
voorwaarden is bindend in het geval er een geschil bestaat over de inhoud en/of
de strekking van de algemene voorwaarden.

