Algemene Voorwaarden 2019
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van LawFact. U kunt altijd contact met LawFact opnemen indien
u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden of indien u graag een extra exemplaar van deze
Algemene Voorwaarden wilt ontvangen.
Wie is LawFact?
LawFact is een eenmanszaak van mr. S.E. (Steven) van Roggen, advocaat.
LawFact is gevestigd te Nieuwegein en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
koophandel onder nr. 66858550.
Werking Algemene Voorwaarden
1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, die aan LawFact worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door LawFact
bij de uitvoering van de diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op
deze Algemene Voorwaarden doen.

3.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door LawFact, ook
indien de opdracht is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De
werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een
regeling geeft, en de werking van art. 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid
1.

Iedere aansprakelijkheid van LawFact is steeds beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LawFact wordt
uitbetaald, te vermeerderen met het eventueel toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover
om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering
plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de
betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000
(tienduizend euro).

2.

Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt
toegebracht, waarvoor LawFact aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de algemene (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van LawFact wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel toepasselijke eigen
risico.

3.

LawFact zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de
selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de Opdrachtgever
overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk
uitgesloten. LawFact wordt geacht volledig door de Opdrachtgever gemachtigd te zijn om
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te
aanvaarden.

4.

De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht
gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LawFact.

Betaling
1.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn.
Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is Opdrachtgever zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en is LawFact gerechtigd wettelijke rente in rekening te
brengen.

2.

Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in
verzuim en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor de hoogte van deze
kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Kantoororganisatie
1.

Indien er sprake is van tijdelijke of langdurige (geplande) afwezigheid, dan overlegt LawFact
met Opdrachtgever of vervanging gewenst is. Bij niet-geplande afwezigheid kan contact
worden opgenomen met Trivvy Advocatuur, mr. J.M. van Poelgeest.

2.

LawFact werkt niet met een stichting derdengelden. Verschuldigde bedragen kunnen
rechtstreeks aan de Opdrachtgever van LawFact worden overgemaakt.

3.

LawFact communiceert zoveel mogelijk langs elektronische weg. Tenzij anders is
overeengekomen is Opdrachtgever akkoord met deze wijze van communicatie, met
gebruikmaking van het door Opdrachtgever opgegeven emailadres.

4.

Op de dienstverlening van LawFact is een klachtenregeling van toepassing. Deze
klachtenregeling is gepubliceerd op de website www.lawfact.nl.

Slotbepaling
Op de rechtsverhouding tussen LawFact en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, waarbij geen minnelijke oplossing wordt
bereikt, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
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