
 
 

 

Algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle werkzaamheden die wij, The Legal Group 
Amsterdam B.V. en/of The Legal Group Den Haag B.V. 
(“The Legal Group”) ten behoeve van een 
opdrachtgever verrichten. Van deze algemene 
voorwaarden kan slechts schriftelijk worden 
afgeweken. 

 2. De onderliggende overeenkomst van opdracht komt 
tot stand op het moment dat de opdracht door ons is 
aanvaard. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te 
zijn gegeven aan, en aanvaard door, The Legal Group, 
ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stil-
zwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een 
opdracht door een bepaalde persoon of advocaat zal 
worden uitgevoerd. Iedere advocaat van ons kantoor 
kan de overeenkomst door andere kantoorgenoten 
laten uitvoeren, afhankelijk van de specialisatie in 
rechtsgebied. Wij kunnen in overleg derde partijen, 
zoals deurwaarders, vertalers of notarissen, 
inschakelen om de opdracht (mede) te laten uitvoeren. 
The Legal Group is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van dergelijke derden. De artikelen 
7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 
lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere 
opdrachtnemers) zijn niet van toepassing. 

 3. Wij brengen voor onze werkzaamheden doorgaans 
het uurtarief in rekening zoals vooraf overeengekomen, 
te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% btw. 
Bij aanvang van de overeenkomst kunnen partijen in 
afwijking van het voorgaande ook een vast tarief 
overeenkomen, te vermeerderen met 6% 
kantoorkosten en 21% btw. Kosten die verband houden 
met de opdracht en door derden bij ons in rekening 
worden gebracht, zullen wij aan de opdrachtgever 
doorberekenen.  

 4. Onze facturen dienen binnen veertien (14) dagen na 
dagtekening aan ons te worden voldaan. Mogelijke 
bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van de 
betalingstermijn kunnen wij aanspraak maken op de 
wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke 
incassokosten. Deze kosten bedragen in beginsel 
minstens 15% van de hoofdsom. 

 

 

 5. Klachten over onze werkzaamheden, dienen binnen 
acht (8) dagen na ontdekking daarvan, of uiterlijk binnen 
veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende 
werkzaamheden, schriftelijk bij ons gemeld te zijn. Wij 
zullen vervolgens proberen de klacht zo goed mogelijk 
op te lossen.  

 6. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening 
van The Legal Group kan uitsluitend leiden tot 
aansprakelijkheid van The Legal Group. Onze 
aansprakelijkheid voor eventuele schade is beperkt tot 
het bedrag dat door onze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitgekeerd. Als er om welke reden dan ook geen 
uitkering door voornoemde verzekering mocht 
plaatsvinden, of deze verzekering geen dekking biedt, 
is onze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het 
bedrag dat je aan ons hebt betaald voor de 
werkzaamheden die de oorzaak zijn geweest van de 
schade. Aan The Legal Group verbonden personen zijn 
in geen geval aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart 
The Legal Group en de aan The Legal Group verbonden 
personen voor alle aanspraken door derden waarvoor 
de aansprakelijkheid van The Legal Group is beperkt. 
Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband 
houdende kosten. De eventueel door The Legal Group 
te betalen vergoeding voor haar aansprakelijkheid is te 
allen tijde maximaal € 10.000,- (tienduizend euro). 

 

7. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, 
geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische 
communicatie en erkent dat dit niet veilig is. The Legal 
Group is niet aansprakelijk indien elektronische 
communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, 
vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt 
geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is 
de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 (over 
het verstrekken van informatie in het elektronisch 
handelsverkeer) en 6:227c BW (over de wijze waarop 
overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer 
worden aangegaan) uitgesloten.  

8. Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van 
toepassing en de rechtbank in Amsterdam is in eerste 
aanleg bij uitsluiting bevoegd om over eventuele 
geschillen te oordelen. 


