ALGEMENE VOORWAARDEN LOOR LEGAL & PARTNERS
1.

Loor Legal & Partners is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 60927046, die zich het beoefenen van de advocatuur ten doel stelt. De
geregistreerde handelsnamen zijn: Loor Legal & Partners, Loor Legal en LL&P.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Loor Legal & Partners (hierna: “Loor
Legal”). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten
van cliënten. Toepasselijkheid van de door de cliënt of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt
hierbij uitgesloten.

3.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Loor Legal op grond van een overeenkomst van
opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een individuele
vennoot en/of een bestuurder van een vennootschap en/of een kantoorgenoot in dienst van Loor Legal zal
worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek wordt uitgesloten.

4.

Op de bedingen in deze algemene voorwaarden kan niet alleen een beroep worden gedaan door Loor Legal, maar
ook door alle aan Loor Legal verbonden natuurlijke- of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht
zijn betrokken of ingeschakeld.

5.

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot
aansprakelijkheid van Loor Legal, de met haar verbonden personen en/of personen betrokken bij de uitvoering
van de opdracht leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Loor
Legal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Loor
Legal in verband met die verzekering(en) draagt. De verzekerde som onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Loor Legal bedraagt - inclusief het toepasselijke eigen risico - maximaal EUR 2.500.000 per
aanspraak. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een “nalaten” begrepen. Gegevens
betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.

6.

Iedere aanspraak als bedoeld in het vorige lid vervalt door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop
de cliënt met de schade en met Loor Legal als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden indien Loor
Legal van die aanspraak niet binnen voornoemde termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

7.

Indien Loor Legal aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, is die aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Loor Legal, te
vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

8.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bovengenoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is
de aansprakelijkheid van Loor Legal beperkt tot het in het kader van de opdracht door de client betaalde
honorarium met een maximum van EUR 25.000.

9.

De uitvoering van aan Loor Legal verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Tenzij Loor Legal daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Loor Legal aan de opdrachtgever
gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor
de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

10.

De opdrachtgever vrijwaart Loor Legal van enige vordering van een derde die volgt uit of verband houdt met de
opdracht of de werkzaamheden, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Loor Legal. Deze vrijwaring omvat tevens eventiele kosten van juridische bijstand of
verdediging.

11.

Loor Legal is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van een derde te betrekken, zoals, maar
niet uitsluitend, diensten van andere advocatenkantoren, notarissen, deurwaarders en deskundigen. De kosten
die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derde voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het is mogelijk dat dergelijke

opdrachtnemers hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Loor Legal gaat ervan uit en bedingt
zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een
dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens die cliënten te aanvaarden. Loor Legal zal op geen enkele wijze
aansprakelijk zijn voor tekortkomingen of onrechtmatige daden van een ingeschakelde derde partij. Op de
bedingen in deze algemene voorwaarden kan niet alleen een beroep worden gedaan door Loor Legal, maar ook
alle natuurlijke- of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld.
12.

Tenzij met de cliënt is afgesproken dat Loor Legal voor haar dienstverlening wordt gehonoreerd door middel van
betaling van een vast bedrag of daarvoor een gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning ontvangt, worden de
kosten van de werkzaamheden die Loor Legal verricht op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd
met door Loor Legal vast te stellen uurtarieven Door Loor Legal ten behoeve van de client betaalde onkosten
zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en enige belasting, toeslag of
vergelijkbare verhoging die de opdrachtgever of Loor Legal op basis van de toepasselijke regelgeving verplicht is
te betalen of Loor Legal verplicht is in rekening te brengen. Jaarlijks per 1 januari, worden de tarieven herzien. Dit
gebeurt mede aan de hand van de aanpassing van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening.

13.

In beginsel ontvangt de cliënt kort na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte
werkzaamheden. Declaraties dienen steeds binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Als de
opdracht wordt beëindigd voordat Loor Legal de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de
opdrachtgever het honorarium verschuldigd over de door Loor Legal reeds verrichte werkzaamheden. In geval
een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst van opdracht aan Loor Legal verschuldigd zijn.

14.

Loor Legal is als gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (“Wwft”)) verplicht de identiteit van cliënten onder omstandigheden vast te stellen
en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. De opdrachtgever stemt hiermee in.

15.

Persoonsgegevens van cliënten van Loor Legal worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte
opdracht. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen ten behoeve van direct
marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden onder meer activiteiten zoals het uitnodigen
voor seminars en het zenden van nieuwsbrieven door Loor Legal verstaan. Indien een cliënt hiertegen bezwaar
heeft, kan de cliënt dat doorgeven aan Loor Legal, waarna de persoonsgegevens uit het direct marketing bestand
zullen worden verwijderd.

16.

Een eventuele klacht over de dienstverlening van Loor Legal wordt behandeld overeenkomstig de
kantoorklachtenregeling van Loor Legal. De kantoorklachtenregeling van Loor Legal is gepubliceerd op de website
van Loor Legal (zie www.loorlegal.nl) en deze is van toepassing op alle opdrachten aan en dienstverlening van
Loor Legal.

17.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Loor Legal is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen
die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Loor Legal voortvloeien, kunnen uitsluitend aan de
bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem ter beslechting worden voorgelegd.

