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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEN KOMMER LEGAL B.V. 

 

 
Artikel 1 – Van den Kommer Legal B.V.  

1.1 Van den Kommer Legal B.V. is gevestigd 

in Naarden en wordt wettelijk 

vertegenwoordigd door Myrna van den 

Kommer. 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn 

slechts geldig indien zij schriftelijk tussen 

Van den Kommer Legal B.V. en 

opdrachtgever zijn overeengekomen. 

1.3 Als 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. 

1.4  De toepasselijkheid van eventuele 

algemene voorwaarden van de 

opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 

verworpen.  

 

 

Artikel 2 – Algemeen 

2.1 De inhoud van deze algemene 

voorwaarden is van toepassing op iedere 

opdracht tussen Van den Kommer Legal 

B.V. en Opdrachtgever. Onder ‘opdracht’ 

in deze algemene voorwaarden vallen ook 

alle vervolgopdrachten, gewijzigde, 

aanvullende of nieuwe opdrachten en alle 

rechtsbetrekkingen die hiermee verband 

houden of hieruit voortvloeien. 

2.2 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard 

en uitgevoerd door Van den Kommer 

Legal B.V. Van den Kommer Legal B.V. is 

niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, 

ook indien – uitdrukkelijk of stilzwijgend – 

opdracht wordt verleend met het oog op 

uitvoering door een bepaald persoon. De 

toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 

7:407 Lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. 

2.3  Van den Kommer Legal B.V. voert alleen 

voor de opdrachtgever een opdracht uit. 

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan 

de opdracht en de al dan niet in dat kader 

uitgevoerde werkzaamheden.  

2.4  De keuze van door Van den Kommer 

Legal B.V. in te schakelen derden zal 

zoveel mogelijk in overleg met de 

opdrachtgever plaatsvinden. Van den 

Kommer Legal B.V. mag, indien zij dit 

nodig acht, namens opdrachtgever 

voorwaarden van de derde partij 

accepteren. Van den Kommer Legal B.V. 

is niet aansprakelijk voor enig handelen of 

nalaten van derden.  

2.5 Beide partijen mogen de opdracht 

beëindigen door de andere partij daarvan 

schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij 

beëindiging van de opdracht is 

opdrachtgever het volledige honorarium 

verschuldigd voor het reeds verrichte werk.  

 

 

Artikel 3 - Aansprakelijkheid  

3.1 De aansprakelijkheid van Van den 

Kommer Legal B.V. is beperkt tot het 

bedrag dat door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 

Van den Kommer Legal B.V. wordt 

uitgekeerd, vermeerderd met het eigen 

risico onder die verzekering.  

3.2 Indien de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet 

tot uitkering overgaat, is de 

aansprakelijkheid van Van den Kommer 

Legal B.V. beperkt tot 50% van het 

honorarium dat Van den Kommer Legal 

B.V. 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. 

3.3 Van den Kommer Legal B.V. is niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van al 

dan niet door haar ingeschakelde derden 

(zoals deurwaarders, deskundigen, een 

andere rechtspersoon etc.) en is 
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gemachtigd eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden 

namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

Hieronder vallen tevens de redelijke 

kosten van juridische bijstand die hieruit 

mogelijk voortvloeien. 

3.4 Van den Kommer Legal B.V. is alleen 

aansprakelijk voor directe schade. Van 

den Kommer Legal B.V. is niet 

aansprakelijk voor indirecte schade, 

daaronder begrepen vervolgschade. 

3.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen 

van de aansprakelijkheid gelden niet 

indien de schade te wijten is aan opzet of 

grove schuld van Van den Kommer Legal 

B.V. 

3.6 Een eventuele aansprakelijkheid van Van 

den Kommer Legal B.V. vervalt indien Van 

den Kommer Legal B.V. hiervan niet 

uiterlijk 12 maanden na ontdekking van het 

daartoe aanleiding gevende feit op de 

hoogte is gesteld.  

 

 

Artikel 4 - Privacy  

4.1 Van den Kommer Legal B.V. hanteert een 

privacybeleid, waarin u kunt lezen hoe met 

uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Het privacybeleid vindt u op de website.  

 

 

Artikel 5 - Facturen  

5.1 Tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, berekent Van den 

Kommer Legal B.V. het honorarium op 

basis van het geldende uurtarief 

vermenigvuldigd met het aantal gewerkte 

uren. Eventuele bijkomende kosten (zoals 

griffiekosten) worden apart gefactureerd. 

Alle tarieven van Van den Kommer Legal 

B.V. zijn exclusief BTW.  

5.2 Jaarlijks kan het overeengekomen 

uurtarief worden geïndexeerd met de 

gemiddelde loonindex. Dit wordt zo tijdig 

mogelijk aan opdrachtgever aangekondigd 

en heeft geen terugwerkende kracht.  

5.3 Van den Kommer Legal B.V. kan een 

voorschot verlangen voor de voor 

opdrachtgever uit te voeren 

werkzaamheden.  

5.4  Van den Kommer Legal B.V. factureert in 

beginsel maandelijks en de 

betalingstermijn is 14 dagen.  

5.5  De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 

verrekening van het door haar aan Van 

den Kommer Legal B.V. verschuldigde. 

5.6 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. 

 

 

Artikel 6 – Tot slot 

6.1 Op deze algemene voorwaarden en de 

rechtsverhouding (inclusief eventuele niet-

contractuele verplichtingen) tussen Van 

den Kommer Legal B.V. en de 

opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. Eventuele geschillen, 

waaronder mede begrepen vorderingen tot 

schadevergoeding uit welke hoofde dan 

ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd 

aan de Rechtbank Midden-Nederland.  

 


