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Algemene Voorwaarden De Bel Legal Consultancy b.v.
(versie oktober 2015)

1.	De Bel Legal Consultancy b.v. (‘dBLC’) is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als
doel het beoefenen van de advocatuur. dBLC gebruikt
tevens de handelsnamen ‘De Bel Legal’, ‘dBLegal’ en
‘De Bel Advocatuur’.
2. 	Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door dBLC
aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief op even
tuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
3. 	Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan dBLC
en niet aan enige aan dBLC verbonden persoon te zijn
gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van
partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan
dBLC verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De
werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 bw
is uitgesloten. Onder ‘aan dBLC verbonden persoon’
wordt begrepen elke huidige or voormalige werknemer,
adviseur, dochteronderneming en aandeelhouder van
dBLC.
4. 	Behoudens voor zover dit rechtens onmogelijk is, is
iedere aansprakelijkheid van dBLC beperkt tot het
bedrag dat onder de door dBLC afgesloten aansprake
lijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen
met het toepasselijke eigen risico. Indien dBLC aan
sprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan
is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder
de algemene aansprakelijkheidsverzekering (avb) van
dBLC in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen
met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke
reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen
aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprake
lijkheid van dBLC beperkt tot een maximum van euro
10.000,00. Iedere vordering tot schadevergoeding
verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade
en met dBLC als de daarvoor mogelijk aansprakelijke
persoon bekend is geworden.
5. 	De uitvoering van de aan dBLC verstrekte opdrachten
geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden
kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de
cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. 	dBLC is bevoegd om bij de uitvoering van haar werk
zaamheden derden in te schakelen. dBLC zal bij de
selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. dBLC is niet aansprakelijk voor enig handelen of
nalaten van derden. dBLC is door de cliënt gemachtigd
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden
namens de cliënt te aanvaarden. dBLC sluit iedere aan
sprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze
in verband staat met, de insolventie of het anderszins
niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank
of andere derde.

7. 	De cliënt vrijwaart dBLC en de met haar verbonden
personen tegen alle aanspraken van derden die op
enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit
de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die
voor de cliënt zijn verricht. Deze vrijwaring omvat
tevens de kosten van juridische bijstand.
8. 	Niet alleen dBLC maar ook iedere aan dBLC verbonden
persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep
doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene
titel van verbonden personen, vroeger verbonden
personen, en de rechtsopvolgers onder algemene
titel van vroeger verbonden personen.
9. 	Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium
worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte
uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
Onkosten (zoals reiskosten, vertaalkosten, koerierskosten
etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle
bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden
in principe maandelijks in rekening gebracht met een
betalingstermijn van 14 dagen.
10. 	Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft dBLC
het recht de werkzaamheden op te schorten of te
beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de
cliënt om de openstaande en nog te verzenden facturen
tijdig te voldoen. dBLC is gerechtigd het door de cliënt
betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde
declaraties van de cliënt in de betrokken of in andere
zaken.
11. 	dBLC is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast
te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstan
digheden bij de autoriteiten te melden. Door dBLC een
opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend
te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
12. 	Een klachtenprocedure is beschikbaar voor diensten
geleverd door dBLC. dBLC is aangesloten bij de Geschil
lencommissie Advocatuur, zie www.degeschillencommis
sie.nl.
13. 	Op de rechtsverhouding tussen dBLC en haar cliënten
is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter
te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig
geschil tussen dBLC en de cliënt kennis te nemen. Van
deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse
en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie
tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie,
prevaleert de Nederlandse versie.
14. 	dBLC is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 61887021.
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