
Algemene voorwaarden HarmsLegal B.V. hodn 
Harms advocatuur.  

1. Algemeen 
1.1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de ar8kelen 

7:404 en 7:407 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd 
door HarmsLegal B.V. (het Kantoor), statutair geves8gd te 
Reeuwijk, kantoorhoudende te Gouda en geregistreerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 77746317. Het 
Kantoor is de enige contractuele wederpar8j van de 
Cliënt . 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en 
maken deel uit van alle overeenkomsten tussen het 
Kantoor en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende 
overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van het 
Kantoor met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene 
voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook 
zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op 
nieuwe overeenkomsten tussen par8jen, tenzij dit 
nadrukkelijk is uitgesloten, en op alle buitencontractuele 
rela8es tussen par8jen, met name onrechtma8ge daad.  

2. Rela;e Kantoor-Cliënt 
2.1 Een overeenkomst tussen het Kantoor en Cliënt wordt 

geacht tot stand te zijn gekomen door een aanbod en de 
aanvaarding daarvan. De overeenkomst tussen het Kantoor 
en Cliënt wordt geacht in ieder geval tot stand te zijn 
gekomen op het 8jds8p waarop het Kantoor met haar 
werkzaamheden voor Cliënt aanvangt. 

2.2 Indien er sprake is van twee of meer Cliënten bij één 
opdracht, dan zijn zij jegens het Kantoor hoofdelijk 
verbonden voor de nakoming van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplich8ngen.  

2.3 Een opdracht komt tot stand met het Kantoor als zodanig. 
Dit geldt ook indien het de nadrukkelijke bedoeling van de 
Cliënt is geweest dat de opdracht door één bepaalde 
persoon uitgevoerd zal worden.  

2.4 Het Kantoor zal bij de uitvoering van de aan haar 
ver leende opdrachten, b i j de u i tvoer ing van 
werkzaamheden en bij de selec8e van hulppersonen en 
derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
nemen.  

3. Aansprakelijkheid  
3.1 Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke 

aanspraak heeV ontdekt of redelijkerwijs had behoren te 
ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met 
bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het 
bestaan van deze aanspraak jegens het Kantoor schriVelijk 
aan het Kantoor mede te delen op straffe van verval van 
recht. Iedere aanspraak jegens het Kantoor vervalt een jaar 
nadat de mededeling door Cliënt is geschiedt, althans had 
behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij 
de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Het Kantoor is 
niet aansprakelijk jegens Cliënt zolang Cliënt zijn 
verplich8ngen jegens het Kantoor niet is nagekomen. Het 
recht om de overeenkomst met het Kantoor te ontbinden 
is in een dergelijk geval uitgesloten.  

3.2 Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor is steeds beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt 
uitbetaald op grond van de geldende (beroeps) 
aansprakelijkheidsverzekering(en) te vermeerderen met 
het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de 
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. 
Indien om redenen die buiten de risicosfeer van het 
Kantoor liggen geen uitkering krachtens bedoelde 
verzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Cliënt 

aan het Kantoor voor de betreffende opdracht betaalde 
bedrag tot een maximum van 25.000 euro.  

3.3. Het Kantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade 
en/of gevo lgschade en/of bedr i j fsschade. De 
aansprakelijkheid van het Kantoor gaat nooit verder dan 
bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of 
sprake van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit 
andere hoofde, met name onrechtma8ge daad. Anderen 
dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst(en) en de 
(niet)uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt 
vrijwaart het Kantoor voor aanspraken van derden. 
Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het 
Kantoor strekken ook ten gunste van bestuurders, 
werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers 
en hulppersonen van het Kantoor. 

4. Honorarium c.a. 
4.1 Het Kantoor brengt voor haar werkzaamheden een 

honorarium in rekening waarbij in beginsel wordt 
uitgegaan van een uurtarief (ex BTW), een forfaitaire 
vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak 
besteedde 8jd, alsmede de gemaakte kosten. Het Kantoor 
heeV het recht om het door haar gehanteerde uurtarief en 
de door haar in rekening gebrachte vergoedingen 
tussen8jds te wijzigen, in beginsel een maal per jaar. Een 
jaarlijkse wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is 
medegedeeld. Het Kantoor is gerech8gd om van Cliënt een 
voorschot op het honorarium c.a. te verlangen.  

4.3 Betaling van declara8es van het Kantoor dient te 
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, en in geval 
van tekortkoming van Cliënt, onverwijld. Cliënt heeV geen 
recht op opschor8ng of verrekening. Bij uitgebleven 
betaling na ommekomst van de betalingstermijn verkeert 
Cliënt zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in 
verzuimen is het Kantoor gerech8gd haar werkzaamheden 
op te schorten, onverminderd het recht we]elijke rente in 
rekening te brengen en maatregelen te treffen ter inning 
van de uitstaande declara8e. Alle (buiten)gerechtelijke 
kosten die verband houden met de invordering komen 
voor rekening van Cliënt.  

5. Overig 
5.1 Cliënt verleent het Kantoor door ondertekening van de 

overeenkomst toestemming tot automa8sche bewerking 
van verzamelde  en te verzamelen persoonsgegevens. 
Cliënt verleent toestemming tot contractsoverneming.  

5.2 De huidige en toekoms8ge rechten van intellectuele en 
industriële eigendom verband houdende met de 
overeenkomst berusten uitsluitend bij het Kantoor, 
respec8evelijk komen het Kantoor toe. Het is Cliënt niet 
toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, 
merken, handelsnamen etc. te verwijderen of te wijzigen, 
daaronder begrepen aanduidingen omtrent het 
vertrouwelijk karakter of geheimhouding.  

5.3 Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar blijken, 
worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen 
waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde 
regelen.  

5.4 Bij uitslui8ng is Nederlands recht van toepassing op de 
algemene voorwaarden en de opdrachten. Voorts is de 
Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur en de 
kantoorklachtenregeling van Harms Advocatuur van 
toepassing. Geschillen betreffende de totstandkoming of 
uitvoering van opdrachten worden – indien niet door 
middel van de kantoorklachtenregeling tot een oplossing 
wordt gekomen – beslecht volgens de procedure van de 
(ona`ankelijke) Geschillencommissie advocatuur, waarvan 



een weergave op de website van de Nederlandse Orde van 
Advocaten (advocatenorde.nl) te vinden is.  Indien enig 
geschil tussen par8jen zich niet leent voor behandeling 
door voormelde commissie dan wel voortvloeit uit de 
behandeling c.q. uitspraak van de voormelde commissie 
dan wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter 
te ’s-Gravenhage.  


