
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGALEXION                 29 oktober 2012 
 
1.   Algemeen 
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie Legalexion zich verbindt tot het verrichten van 

werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht; 
1.2 Opdrachtnemer: Legalexion  
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit 

anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld 
in de opdrachtbevestiging. 

1.4 Doelstelling Legalexion: opdrachtnemer is een juridisch adviesbureau dat ten doel heeft: : 
- Het verlenen van juridische diensten aan bedrijven (ontwikkelaars, bouwers, vastgoedbeleggers) 

inzake het bouwen en ontwikkelen van (bouw)projecten; 
- Het verrichten van juridische diensten aan particulieren inzake (bouw)plannen; 

 Dit kan zowel betreffen juridische bijstand om (bouw)plannen te realiseren, als juridische bijstand bij het 
 zich verzetten tegen onwelgevallige (bouw)plannen.  

1.5 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 van het Burgerlijk 
 Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, ook indien het de (stilzwijgende) 
 bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aanvaarde 
 opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Wijzigingen in deze 
 voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens 
 opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. 
2.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De 
 opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer  tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische 
 bijstand  daaronder begrepen, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht 
 van opdrachtgever dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk 
 uitgesloten. 
2.5 Indien de opdrachtgever de inhoud van de door opdrachtnemer voor hem verrichte werkzaamheden aan 
 derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden die derde erop te wijzen dat die 
 werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een 
 derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de 
 inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die rechtens namens 
 opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. 
 
3. Aanvang en duur van de overeenkomst 
3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever 

ondertekende c.q. geaccordeerde opdrachtbevestiging en / of offerte door opdrachtnemer (digitaal) 
retour is ontvangen en ondertekend c.q. geaccordeerd. 

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de overeenkomst genoemde periode, voor 
zover expliciet een periode is genoemd. 

3.3 Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend (en kunnen mitsdien door de 
opdrachtnemer nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in 
een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt. 

 
4. Informatieverstrekking 
4.1 Door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie 

die door de opdrachtgever is verstrekt. 
4.2 De opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke 

redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn. 
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die 
 aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake 
 toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met 
 het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het 
 desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt.  
5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1.1. bedoelde verzekering mocht 
 plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,- of, indien het door 
 opdrachtnemer voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium 
 hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van € 25.000,--. 



 
 

 

5.3 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins 
 schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die 
 aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, waarop de door opdrachtnemer afgesloten 
 bedrijfsschadeverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico  dat opdrachtnemer in 
 verband met die verzekering draagt. 
5.4 Indien opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een derde inschakelt bij de uitvoering van een 
 opdracht is opdrachtnemer niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor fouten of tekortkomingen 
 van deze derde. De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer eventuele door derden bedongen 
 aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. 
 
6. Intellectuele eigendom 
6.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten van opdrachtnemer als werkwijzen, adviezen, 
 methodieken en andere (geestes)producten al dan niet met inschakeling van derden zonder 
 toestemming van opdrachtnemer te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
6.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter 
 inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 
 
7. Overmacht 
7.1  Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 

 nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot 
 op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

7.2  Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de 
 overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

7.3  Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
 nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot 
 op het moment dat opdrachtgever alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

7.4  Opdrachtnemer heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de 
 overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.  

 
8. Honorarium 
8.1  Opdrachtnemer geeft voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijke opgave van de te 

 hanteren tarieven per uur / dagdeel danwel per opdracht aan opdrachtnemer. Door ondertekening van 
 de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich met dit honorarium akkoord. 

8.2  Over het totaal van het factuurbedrag wordt standaard maximaal 5% kantoorkosten in rekening 
 gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

8.3  Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en 
 wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd 
 naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.  

8.4  Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties voor kosten voor zover in de 
 opdrachtbevestiging overeengekomen, wordt per maand danwel na volbrenging van de opdracht aan 
 opdrachtgever in rekening gebracht. opdrachtnemer is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen. 

 
9  Betaling 
9.1  Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de 

 factuurdatum door middel van storting op de bankrekening van opdrachtnemer. 
9.2  Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 

 vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtnemer 
 invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op 
 die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de 
 opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. 

 
10  Opzegging 
10.1  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Indien de 

 overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 8.3 van toepassing. 
10.2  Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand aan 

 de wederpartij te worden meegedeeld. Uitzondering zijn overmachtsituaties als bepaald onder artikel 7. 
 
11. Slotbepalingen 
11.1  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van een interpretatieverschil 
 tussen een anderstalige opdrachtgever op basis van diens taalbegrip en de Nederlandse tekst van deze 
 voorwaarden, is de Nederlandse tekst van deze voorwaarden bindend. 
11.2  De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. 
 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. 
 
Legalexion is gezeteld aan de Gamerschestraat 34 te Zaltbommel en ingeschreven in het handelsregister onder 
KvK-nummer: 56311486. Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd via 
www.legalexion.nl. 


