Algemene voorwaarden

1.

Lindhout Juridisch Advies / mr P. Lindhout (“LJA”) is gevestigd te Rotterdam en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24297735.

2.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle opdrachten, inclusief ad interim-opdrachten, die door LJA worden
uitgevoerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van
derden wordt uitgesloten.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (rechts)personen die, al
dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, door LJA bij de uitvoering van enige opdracht door
LJA worden of werden ingeschakeld.

4.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LJA, ook indien
uitdrukkelijk of stilzwijgend is bedoeld dat een opdracht door een bepaalde persoon of
bepaalde personen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn hierbij
niet van toepassing.

5.

De aansprakelijkheid van LJA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico dat uit hoofde van de polisvoorwaarden voor rekening van LJA komt.
Indien genoemde verzekering, om welke reden dan ook, niet zou uitkeren, is de
aansprakelijkheid van LJA beperkt tot het honorarium dat gedurende de voorafgaande
twaalf maanden door LJA voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht en tijdig is
voldaan.

6.

LJA kan zich voor rekening van de opdrachtgever en naar eigen inzicht laten bijstaan door
derden, waarbij LJA de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen en zoveel mogelijk van te
voren zal overleggen met de opdrachtgever. LJA is gerechtigd om namens de
opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. LJA is niet
aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden.

7.

De opdrachtgever verplicht zich LJA tijdig en volledig te voorzien van alle relevante
informatie die nodig is om de opdracht op deugdelijke wijze uit te voeren. LJA is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen die het gevolg zijn van het niet nakomen van deze
verplichting.

8.

De opdrachtgever vrijwaart LJA voor alle aanspraken van derden en voor alle in verband
met dergelijke aanspraken door LJA te maken kosten, voor zover deze aanspraken enigerlei
verband houden met werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht.

9.

Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever voor het uitvoeren van de opdracht aan
LJA het honorarium verschuldigd, vermeerderd met onkosten, een forfaitair bedrag ter
hoogte van vijf procent van het honorarium ter dekking van algemene kantoorkosten en
omzetbelasting. LJA kan een voorschot verlangen en werkzaamheden opschorten zolang
het voorschot niet is voldaan. Ontvangen voorschotten worden uitsluitend verrekend met de
einddeclaratie in verband met de opdracht.

10. Declaraties van LJA dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij overschrijding van deze
termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is LJA gerechtigd
de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten.
11. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden. De
opdrachtgever is gehouden derden die hij in kennis stelt van de resultaten van de
uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk op de hoogte te brengen van deze voorwaarde.
12. LJA en de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
opdracht over elkaar verkrijgen of hebben verkregen geheim houden.
13. Op de rechtsverhouding tussen LJA en zijn opdrachtgevers is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam.
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