Algemene voorwaarden &
Disclaimer LawsLinked
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Toepasselijkheid: LawsLinked legal & tax services (hierna: “LawsLinked”) is een maatschap naar Nederlands recht, waarvan sommige
maten besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn, die samen de juridische en fiscale rechtspraktijk (laten) uitoefenen.
Een lijst met maten wordt op verzoek verstrekt. Alle werkzaamheden, opdrachten en overige vormen van dienstverlening van en door
LawsLinked, of enige aan LawsLinked verbonden advocaten, adviseurs, fiscalisten, juristen of medewerkers (hierna:
“beroepsbeoefenaren”) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden en met de uitdrukkelijke terzijdestelling van algemene- of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever. Deze Algemene
Voorwaarden gelden ook voor eventuele vervolgopdrachten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van LawsLinked, de maten die besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid (kunnen) zijn, al de beroepsbeoefenaren die met LawsLinked samenwerken, alsmede de
beroepsbeoefenaren die ten behoeve van LawsLinked werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.
Opdrachten: Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door LawsLinked en geaccepteerd onder gelijktijdige toepassing van deze
algemene voorwaarden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle opdrachten enz. rust uitsluitend op LawsLinked en niet op
haar beroepsbeoefenaren, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan
LawsLinked verbonden persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek op
alle door LawsLinked aanvaarde opdrachten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Uitvoering van de opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve
van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever staat in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LawsLinked ter beschikking gesteld informatie. De aan LawsLinked
verbonden advocaten oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de Gedragsregels, vastgesteld of vast te stellen door de
Nederlandse Orde van Advocaten, op welke regels LawsLinked zich mede zou kunnen beroepen.
Aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van LawsLinked en haar beroepsbeoefenaren in persoon voor schade (daaronder mede
begrepen nalaten) als gevolg van of in verband met hun (beoogde) dienstverlening, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, is
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LawsLinked afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de
polisvoorwaarden door LawsLinked wordt gedragen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LawsLinked en/of haar beroepsbeoefenaren beperkt
tot een bedrag van maximaal € 2.500, of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium
met een maximum van € 7.000,00. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede ingegeven door de door LawsLinked gehanteerde tarieven.
Indien een afwijkend - hoger - aansprakelijkheidsmaximum door de opdrachtgever gewenst wordt, dient daartoe tevoren separaat nader
schriftelijk overeenstemming te worden bereikt. Iedere aansprakelijkheid van LawsLinked en/of haar beroepsbeoefenaren voor
gevolgschade is uitgesloten. Onverminderd artikel 6:98 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding als bepaald in deze
Algemene Voorwaarden in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor
LawsLinked en/of haar beroepsbeoefenaren al dan niet aansprakelijk is.
Aansprakelijkheid voor derden: LawsLinked is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever gebruik te maken
van de diensten van derden (waaronder onder andere notarissen, deurwaarders, externe advocaten, vertalers en rolgemachtigden), voor
zover LawsLinked dit voor een juiste uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk of bevorderlijk acht en zal bij de selectie van de in te
schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LawsLinked is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen dan
wel enige schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze (of andere) derden. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid
wil beperken, heeft LawsLinked de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Niet
alleen LawsLinked, maar ook haar beroepsbeoefenaren en extern ingeschakelde derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn
ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
Derdenbeding: Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de beroepsbeoefenaren
van LawsLinked.
Declaraties: Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten (onder andere
data beveiliging, telefoon, en porti), (belaste/onbelaste) verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, overige leges), reis- en
verblijfskosten (€ 0,45 per kilometer met de auto) en (voor zover van toepassing) omzetbelasting over honorarium verschuldigd. In beginsel
worden geen ramingen of schattingen gegeven ter aanduiding van de mogelijkerwijs in een bepaalde zaak te besteden tijd dan wel van de
evt. hoogte van het met de behandeling van een bepaalde zaak gemoeide honorarium of kosten van derden, dan uitsluitend om daarmee
de opdrachtgever een vrijblijvende indicatie te geven, benodigd om een afweging te maken van de met een voorkomend geval gemoeide
belangen. LawsLinked is steeds gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen
worden opgeschort totdat het voorschot is voldaan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
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Tenzij anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op een vast uurtarief, dat bij de acceptatie van de opdracht wordt
vastgesteld, en komt het tot stand door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Bijzondere kosten, waaronder de
verschotten, worden separaat in rekening gebracht. Dit geldt in het bijzonder ook voor declaraties uitgebracht aan LawsLinked door
notarissen, die op haar verzoek akten hebben verleden, inschrijvingen bij het handelsregister hebben verzorgd, of anderszins diensten in
opdracht van LawsLinked ten behoeve van opdrachtgever hebben verricht. De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast aan
bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financiële belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste spoed.
LawsLinked factureert uitsluitend elektronisch. Een papieren versie van het factuur wordt toegezonden op schriftelijk verzoek en tegen
betaling van een vergoeding.
Betaling: LawsLinked factureert iedere maand voor de in de vorige maand verleende diensten, met een betalingstermijn van 14
kalenderdagen, waarbij LawsLinked deze frequentie van factureren alsmede de betalingstermijn eenzijdig kan wijzigen. Betaling der
declaratie veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden. Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie
tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd.
Bij gebreke van tijdige betaling treedt zonder ingebrekestelling verzuim in en is LawsLinked zonder ingebrekestelling gerechtigd de
wettelijke rente van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen alsmede alle door LawsLinked gemaakte
(buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder tevens de volledige kosten voor intern of extern ingeschakelde advocaten.
Derdengelden: Gelden van derden bestemd voor de opdrachtgever worden gestort op de rekening van Stichting Derdengelden
LawsLinked. Vanwege de dadelijke opvraagbaarheid wordt over de duur van het onder die stichting berusten van de opdrachtgever
toekomende gelden geen rente vergoed. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de aard van het depot zich daartegen verzet,
kan en mag te allen tijde, door een enkele kennisgeving aan de opdrachtgever verrekening plaatsvinden van een eventueel positief saldo
van de cliënt bij genoemde stichting met openstaande declaraties van LawsLinked.
Gegevens: LawsLinked registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en haar vertegenwoordiger(s). Opdrachtgever
geeft op voorhand toestemming om deze gegevens aan derden ter kennisgeving te brengen voor zover dit noodzakelijk of bevorderlijk is
voor een juiste uitvoering van de dienstverlening door LawsLinked. Door verlening van een opdracht aan LawsLinked geeft de
opdrachtgever toestemming aan LawsLinked om diens identiteit vast te stellen.
LawsLinked behoudt zich voor de communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van
elektronische communicatiemiddelen bijvoorbeeld internet, e-mail, fax, gsm en overige telefonie; voor inbreuk daarop door derden kan
LawsLinked niet instaan. Opdrachtgever aanvaart dat iedere aansprakelijkheid van LawsLinked is uitgesloten voor (gevolg)schade die
ontstaat indien en doordat derden zonder van LawsLinked verkregen toestemming toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie.
Einde van de opdracht: Zowel opdrachtgever als LawsLinked kunnen te allen tijde de opdracht en overige werkzaamheden opzeggen, met
dien verstande dat LawsLinked een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen op een dusdanig zorgvuldige wijze zal beëindigen dat
opdrachtgever daardoor zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door LawsLinked
gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.
Geschillen, taal, toepasselijke recht en forumkeuze: De rechtsverhouding tussen LawsLinked en opdrachtgever wordt ten volle beheerst
door Nederlands recht. Een geschil dient binnen een periode van 12 maanden na beëindiging van de dienstverlening waar het geschil
betrekking op heeft door opdrachtgever aanhangig te zijn gemaakt. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de
rechtbank Amsterdam, met dien verstande dat LawsLinked bevoegd blijft opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die
zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen LawsLinked en opdrachtgever kennis te nemen. Indien
LawsLinked in enige gerechtelijke procedure tegen een opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, is deze opdrachtgever aan LawsLinked
vergoeding verschuldigd van de volledige door LawsLinked buiten en in rechte gemaakte kosten, waaronder de volledige kosten van de
door LawsLinked intern of extern ingeschakelde advocaten en andere adviseurs.
Deze in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in een buitenlandse taal door LawsLinked
vertaalde Algemene Voorwaarden. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse
tekst bindend.
Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast
te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel als mogelijk benadert.
LawsLinked is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen als zij dit wenselijk acht. Nadat de gewijzigde Algemene
Voorwaarden gedeponeerd en aan de opdrachtgevers van LawsLinked zijn toegezonden, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook
van toepassing op voorafgaand aan de wijziging tot stand gekomen opdrachten aan LawsLinked.
LawsLinked is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65364686. Het correspondentieadres is:
Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 12 februari 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, tevens te raadplegen op
www.lawslinked.nl en worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.
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