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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEN KOMMER LEGAL B.V.  

 
 
Artikel 1 Algemeen 
1.1 Van den Kommer Legal (hierna: VKL) is een besloten vennootschap naar Nederlands 
recht. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen 
werkzaamheden die door VKL ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. 
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen VKL en 
de opdrachtgever zijn overeengekomen. 
1.4 Indien een of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig 
zou zijn c.q. vernietigd worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden 
onverlet. 
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van 
de opdrachtgever en/ of derden wordt uitdrukkelijk verworpen. 
 
 
Artikel 2 Offerte 
Een door VKL uitgebrachte offerte kan gedurende een maand na dagtekening door de 
wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. 
 
 
Artikel 3 Uitbesteding 
VKL is bevoegd haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, 
waarvan het de opdrachtgever in kennis zal stellen. 
 
 
Artikel 4 Honorarium 
Het honorarium voor de advisering en werkzaamheden en aanvullende kosten zijn in de 
offerte vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen.  
 
 
Artikel 5 Betaling 
5.1 Betaling dient steeds maandelijks te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op 
een door VKL aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door VKL aangegeven.  
5.2 Het staat VKL vrij voorschotdeclaraties te zenden. 
5.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  
5.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan VKL 
verschuldigde.  
5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.  
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Artikel 6 Tussentijdse opschorting en beëindiging overeenkomst 
VKL en opdrachtgever hebben het recht eenzijdig de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, 
schriftelijk op te schorten of te beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval per de datum 
van de opschorting of beëindiging een zodanig gedeelte van het honorarium verschuldigd als 
met de stand van zaken van de werkzaamheden overeenkomt. VKL is in dat geval geen 
schadevergoeding verschuldigd. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van haar rechten uit 
dit artikel dan is zij per de datum van de opschorting of beëindiging tevens verschuldigd de 
gemaakte en nog te maken kosten, alsmede de volledige schadevergoeding, die verband 
houden met de werkzaamheden. 
 
 
Artikel 7 Vertrouwelijke behandeling informatie 
VKL is gehouden alle informatie en kennis die zij van opdrachtgever ontvangt of die VKL bij 
de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever opdoet, vertrouwelijk te 
behandelen. 
 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 De aansprakelijkheid van VKL voor nalatigheden of fouten van haar, haar 
ondergeschikten of derden die in opdracht van VKL werkzaamheden verrichten als bedoeld 
in artikel 3 is beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
van VKL voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.  
8.2 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de 
aansprakelijkheid van VKL beperkt tot 50% van het honorarium dat VKL toekomt voor de 
uitvoering van de overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien 
verstande dat voor een overeenkomst met een looptijd van meer dan zes maanden, de 
aansprakelijkheid beperkt is tot 50% van dat gedeelte van het honorarium dat verschuldigd 
is voor de werkzaamheden gedurende de laatste zes maanden voorafgaande aan het 
ontstaan van de schade. 
8.3 VKL is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van 
derden anders dan bedoeld onder artikel 3. 
8.4 VKL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. VKL is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.  
8.5 De opdrachtgever vrijwaart VKL tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten 
van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of 
voortvloeien uit de werkzaamheden, voor opdrachtgever verricht. 
8.6 Iedere aansprakelijkheid van VKL vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de 
dag waarop  VKL haar werkzaamheden heeft voltooid. 
8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VKL. 
 
 
Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen 
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt 
beheerst door Nederlands recht.  


