Algemene Voorwaarden HVG Law LLP
1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HVG
Law LLP (HVG Law) verrichte en te verrichten werkzaamheden.
Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand ge- wezen.
2. DE OVEREENKOMST
Alle werkzaamheden worden geacht uitsluitend aan HVG Law te zijn
opgedragen, en niet aan een aan HVG Law Verbonden Persoon. Dat
geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat deze
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een bepaalde aan
HVG Law verbonden persoon. Onder aan HVG Law Verbonden
Personen worden begrepen alle natuurlijke- en rechtspersonen die
direct of indirect betrokken zijn bij de verrichte en te verrichten
werkzaamheden (de Verbonden Personen). De werking van de
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder Client
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een (rechts)persoon
die aan HVG Law een opdracht geeft om werkzaamheden te
verrichten.
3. BEPERKING EN UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
HVG Law is verzekerd tegen (beroeps)aansprakelijkheid. In alle
gevallen waarin deze verzekering geen dekking biedt zal de
aansprakelijkheid van HVG Law voor fouten en omissies (een serie
fouten of omissies met dezelfde oorzaak wordt als één fout of omissie
beschouwd) nooit hoger zijn dan een bedrag van € 100.000. De
cumulatieve aansprakelijkheid van HVG Law voor het totaal aan
fouten en omissies in een relatie met de Cliënt zal nooit hoger zijn
dan € 500.000. Onder fout of fouten wordt verstaan (een)
toerekenbare
tekortkoming(en)
en/of
(een)
toerekenbare
onrechtmatige daad (daden).
4. NIET AANSPRAKELIJKHEID DIGITALE COMMUNICATIE
HVG Law is niet aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruik
(verzenden en ontvangen) van elektronische en digitale
communicatie kan hebben. Het is steeds de verantwoordelijkheid
van de Cliënt maatregelen van interne en externe bescherming te
treffen tegen besmettingen van zijn computers en IT systemen door
malware, spyware, phishing, hacking of door andere schadelijke of
kwaadaardige software.
5. KLACHTPLICHT
Iedere fout of omissie in de verrichte werkzaamheden moet binnen 1
jaar nadat de fout of omissie is ontdekt of redelijkerwijs had moeten
worden ontdekt, door Cliënt schriftelijk bij HVG Law worden gemeld,
op
straffe
van
verval
van
(vorderings-)rechten.
Alle
vorderingsrechten in verband met deze fout of omissie vervallen
indien de Cliënt niet binnen 1 jaar, na de in de vorige zin bedoelde
termijn van 1 jaar en na schriftelijke melding, een rechtsvordering
heeft ingesteld.
6. VRIJWARING
Cliënt vrijwaart HVG Law en de aan HVG Law Verbonden Personen
voor alle vorderingen van derden (waaronder werknemers, door
Cliënt inschakelde zzp‘ers, de met Cliënt gelieerde personen en
ondernemingen en andere contractspartijen van Cliënt) en de daaruit
voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen,
kosten en onkosten (waaronder externe en interne kosten van
rechtsbijstand).
7. DERDENBEDING
Niet alleen HVG Law maar ook de Verbonden Personen kunnen op
deze algemene voorwaarden een beroep doen. De Verbonden
Personen zijn niet jegens de Cliënt aansprakelijk voor eventuele
fouten en omissies zoals hiervoor genoemd. Dit beding is een
onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten
gunste van de Verbonden Personen.

9. WWFT
HVG Law is op grond van de WWFT verplicht (voorgenomen)
ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Door
HVG Law een opdracht te geven, bevestigt Cliënt hiermee bekend te
zijn. De WWFT verbiedt de advocaat of de (kandidaat- of
toegevoegd) notaris die een melding bij de FIU-Nederland doet,
Cliënt daarover in te lichten.
10. DERDENREKENING ADVOCATUUR EN
KWALITEITSREKENING NOTARIAAT
HVG Law kan in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden
gelden van de Cliënt of van derden onder zich houden. Deze gelden
worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden HVG Law
(de Stichting), dan wel worden gehouden op de notariële
kwaliteitsrekening(en) van de aan HVG Law verbonden notarissen.
Alle door HVG Law te maken kosten in verband met stortingen door
of ten behoeve van Cliënt en/of derden op de notariële
kwaliteitsrekening of de derdengeldenrekening van de Stichting
komen voor rekening van de Cliënt, waaronder begrepen
administratiekosten, beheerkosten, eventuele negatieve rente en
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit een
geschil tussen Cliënt en een derde over de gerechtigdheid met
betrekking tot het uitkeerbare aandeel in het saldo op de betreffende
kwaliteitsrekening of derdengeldenrekening.
11. VERREKENEN EN VERVREEMDEN
U heeft geen recht tot verrekening, korting, aftrek of opschorting ten
aanzien van hetgeen u HVG Law verschuldigd bent. HVG Law
accepteert geen contante betalingen of cheques ter voldoening van
haar declaraties. Indien een declaratie niet binnen 15 dagen na de
vervaldatum wordt betaald, bent u van rechtswege in verzuim. Wij
kunnen u vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente en/of
buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Wij behouden ons in
dat geval tevens het recht voor de Werkzaamheden op te schorten
of te beëindigen en incassomaatregelen te nemen. Wijst u een derde
of derden aan die de declaratie zal of zullen voldoen dan blijft u, naast
die derde(n), daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Het is u niet
toegestaan om aan u toekomende gelden of vorderingen op HVG
Law, Stichting Beheer Derdengelden HVG Law advocaten of op een
bij een HVG Law werkzame notaris, te vervreemden of te bezwaren
ten gunste van derden. Aanspraken van derden zullen niet worden
erkend noch zal een bij HVG Law werkzame notaris dergelijke
derden aanspraken honoreren.
12. TOEPASSELIJK RECHT
De verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede alle (niet)
contractuele verplichtingen voortvloeiend uit deze verrichte en te
verrichten werkzaamheden, worden beheerst door, en dienen te
worden uitgelegd in overeenstemming met, het Nederlands recht.
13. GESCHILLENBESLECHTING
Alle geschillen met betrekking tot de verrichte en te verrichten
werkzaam- heden alsmede alle (niet-contractuele) verplichtingen of
aangelegenheden daar- uit voortvloeiend, zijn in eerste instantie
onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te
Rotterdam, Nederland. Op de notariële dienst- verlening door HVG
Law is tevens de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van
toepassing (zie: www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). Op
de dienstverlening door de advocaten van HVG Law is tevens de
interne klachtenregeling advocatuur van toepassing (zie:
www.hvglaw.nl).
14. OVERIGE BEPALING
Deze algemene voorwaarden kennen een Nederlandse en een
Engelse versie die beide zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. De inhoud en de uitleg van de Nederlandse versie
prevaleert boven die van de Engelse versie en is bindend.

8. EMAIL
Indien Cliënt wenst dat HVG Law elektronische berichten met
encryptie verstuurt, dienen HVG Law en Client daarover schriftelijk
nadere afspraken te maken.
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