
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  VAN	  BON	  LEGAL	  LLP	  

1. Deze	  Algemene	  Voorwaarden	  zijn	  van	   toepassing	  op	  elke	  overeenkomst	  van	  opdracht	  of	   rechtsverhouding	   tussen	  BON	  LEGAL	  
LLP	  (“BON	  LEGAL”)	  en	  de	  Cliënt.	  

	  
2. BON	  LEGAL	  is	  een	  Limited	  Liability	  Partnership	  opgericht	  naar	  het	  recht	  van	  Engeland	  en	  Wales	  met	  als	  statutaire	  zetel	  Stockport,	  

Cheshire,	  Verenigd	  Koninkrijk	  en	  kantoorhoudende	  te	  (1075	  EG)	  Amsterdam	  aan	  de	  Koninginneweg	  162.	  BON	  LEGAL	  is	  bekend	  
bij	   de	   Registrar	   of	   Companies	   for	   England	   and	  Wales	   onder	   Partnership	  No.	  OC397518	   en	   bij	   de	   Kamer	   van	   Koophandel	   van	  
Amsterdam	  onder	  nummer	  62461168.	  

	  
3. Uitsluitend	  BON	  LEGAL	  geldt	  tegenover	  de	  Cliënt	  als	  opdrachtnemer,	  zelfs	  ingeval	  het	  de	  uitdrukkelijke	  of	  stilzwijgende	  bedoeling	  

is	   dat	   een	   opdracht	   door	   een	   bepaalde	   persoon	   wordt	   uitgevoerd.	   De	   toepasselijkheid	   van	   artikel	   7:404	   BW,	   dat	   voor	   het	  
laatstgenoemde	  geval	  een	  regeling	  geeft,	  en	  de	  toepasselijkheid	  van	  artikel	  7:407	  lid	  2	  BW,	  dat	  een	  hoofdelijke	  aansprakelijkheid	  
vestigt	  voor	  de	  gevallen	  waarin	  aan	  twee	  of	  meer	  personen	  een	  opdracht	  is	  gegeven,	  wordt	  uitgesloten.	  

	  
4. Derden	  kunnen	  aan	  de	  in	  het	  kader	  van	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  verrichte	  werkzaamheden	  en	  de	  resultaten	  daarvan	  geen	  

rechten	  ontlenen.	  De	  Cliënt	  vrijwaart	  BON	  LEGAL	  tegen	  alle	  aanspraken	  van	  derden,	  die	  op	  enige	  wijze	  verband	  houden	  met	  of	  
voortvloeien	  uit	  de	  opdracht	  van	  de	  Cliënt	  dan	  wel	  uit	  de	  werkzaamheden	  die	  voor	  de	  Cliënt	  zijn	  verricht.	  

	  
5. Mede	  als	  gevolg	  van	  de	  Wet	  betreffende	  de	  voorkoming	  van	  Witwassen	  en	  Financieren	  van	  Terrorisme	  (WWFT)	   is	  BON	  LEGAL	  

gehouden	   om	   de	   identiteit	   van	   de	   Cliënt	   te	   controleren	   en	   om	   bepaalde	   ongebruikelijke	   transacties	   te	   melden	   aan	   de	  
autoriteiten.	  De	  Cliënt	  geeft	  hiervoor	  toestemming	  aan	  BON	  LEGAL.	  

	  
6. Ter	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  mag	  BON	  LEGAL	  mede	  één	  of	  meer	  personen	   inschakelen	  die	  niet	  direct	  of	   indirect	  aan	  BON	  

LEGAL	   zijn	  verbonden.	   Ingeval	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  meebrengt	  dat	  één	  of	  meer	  personen	  die	  niet	  aan	  BON	  LEGAL	  
verbonden	  zijn,	  worden	  ingeschakeld	  om	  werkzaamheden	  in	  het	  kader	  van	  de	  gegeven	  opdracht	  uit	  te	  voeren,	  zal	  BON	  LEGAL	  
niet	  aansprakelijk	  zijn	  voor	  fouten	  of	  tekortkomingen	  van	  deze	  persoon	  of	  personen.	  BON	  LEGAL	  sluit	   iedere	  aansprakelijkheid	  
uit	  die	  het	  gevolg	   is	  of	  op	  enige	  wijze	  verband	  houdt	  met	   insolventie	  van	  enige	  bank,	  enige	  andere	  financiële	   instelling	  of	  een	  
andere	  derde	  partij.	  

	  
7. De	   Cliënt	   zal	   op	   eerste	   verzoek	   ten	   gunste	   en	   ter	   beoordeling	   van	   BON	   LEGAL	   voldoende	   zekerheid	   verstrekken	   voor	   de	  

nakoming	  van	  de	  verplichtingen	  die	  de	  Cliënt	  heeft	  ten	  opzichte	  van	  BON	  LEGAL.	  Facturering	  vindt	  in	  beginsel	  maandelijks	  plaats.	  
Facturen	  dienen	  zonder	  opschorting	  of	  verrekening	  te	  worden	  voldaan	  binnen	  14	  dagen	  na	  factuurdatum,	  bij	  gebreke	  waarvan	  
de	   Cliënt	   in	   verzuim	   is.	   Bij	   overschrijding	   van	   deze	   fatale	   termijn	   kan	   BON	   LEGAL	   aan	   de	   Client	   een	   vergoeding	   wegens	  
renteverlies	  in	  rekening	  brengen	  van	  1%	  per	  maand.	  

	  
8. Ingeval	   bij	   de	   uitvoering	   van	   een	   opdracht	   van	   de	   Cliënt	   zich	   onverhoopt	   een	   gebeurtenis	   voordoet	   -‐	   waarmee	   tevens	   een	  

nalaten	  wordt	  bedoeld	  -‐	  die	  tot	  aansprakelijkheid	  leidt,	  zal	  die	  aansprakelijkheid	  beperkt	  zijn	  tot	  het	  bedrag	  dat	  in	  dat	  geval	  uit	  
hoofde	  van	  de	  door	  BON	  LEGAL	  afgesloten	  beroepsaansprakelijkheidsverzekering	  wordt	  uitbetaald	  inclusief	  het	  eigen	  risico	  dat	  
BON	  LEGAL	   in	  verband	  met	  die	  verzekering	  draagt.	   Indien	  en	  voor	  zover	  de	  beroepsaansprakelijkheidsverzekering	  voor	  schade	  
als	  gevolg	  van	  die	  aansprakelijkheid	  geen	  aanspraak	  op	  een	  uitkering	  geeft,	  is	  iedere	  aansprakelijkheid	  van	  BON	  LEGAL	  beperkt	  
tot	  een	  bedrag	  van	  €	  5.000	  of,	  indien	  het	  in	  totaal	  door	  BON	  LEGAL	  in	  rekening	  gebrachte	  honorarium	  in	  de	  desbetreffende	  zaak	  
hoger	  is,	  tot	  dat	  bedrag	  met	  een	  maximum	  van	  €	  15.000.	  

	  
9. Ingeval	   in	  het	  kader	  van	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  van	  een	  Cliënt	  of	  op	  een	  andere	  wijze	  schade	  aan	  personen	  of	  zaken	  

wordt	  toegebracht,	  waarvoor	  BON	  LEGAL	  aansprakelijk	  is,	  zal	  die	  aansprakelijkheid	  beperkt	  zijn	  tot	  het	  bedrag	  of	  de	  bedragen,	  
waarop	  de	  door	  BON	  LEGAL	  afgesloten	  algemene	  aansprakelijkheidsverzekering	  aanspraak	  geeft,	  daarbij	   inbegrepen	  het	  eigen	  
risico	  dat	  BON	  LEGAL	  in	  verband	  met	  die	  verzekering	  draagt.	  	  

	  
10. Het	  kan	  voorkomen	  dat	  personen	  die	  in	  verband	  met	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  van	  een	  Cliënt	  worden	  ingeschakeld,	  hun	  

aansprakelijkheid	   in	   verband	   daarmee	  willen	   beperken.	   BON	   LEGAL	   gaat	   er	   vanuit,	   en	   bedingt	   zo	   nodig	   hierbij,	   dat	   alle	   haar	  
gegeven	  opdrachten	  van	  de	  Cliënt	  de	  bevoegdheid	  inhouden	  om	  een	  dergelijke	  aansprakelijkheidsbeperking	  mede	  namens	  die	  
Cliënt	  te	  aanvaarden.	  

	  
11. Een	  aanspraak	  op	  schadevergoeding	  van	  de	  Cliënt	  komt	   in	   ieder	  geval	  te	  vervallen	  12	  maanden	  nadat	  de	  Cliënt	  bekend	  wordt	  

met	  de	  schade,	  welke	  direct	  of	  indirect	  voortvloeit	  uit	  een	  gebeurtenis	  of	  omstandigheid	  waarvoor	  BON	  LEGAL	  aansprakelijk	  is	  of	  
zou	  kunnen	  zijn.	  

	  
12. Op	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  kunnen	  zich	  eveneens	  (natuurlijke)	  rechtspersonen	  beroepen	  die	  direct	  of	  indirect	  op	  enigerlei	  

wijze	  bij	  de	  dienstverlening	  door	  of	  vanwege	  BON	  LEGAL	  zijn	  betrokken.	  	  
	  
13. De	  toepasselijkheid	  van	  algemene	  voorwaarden	  waarnaar	  de	  Cliënt	  verwijst,	  wordt	  uitdrukkelijk	  uitgesloten.	  
	  
14. Deze	  Algemene	  Voorwaarden	  gelden	  ook	  voor	  eventuele	  aanvullende	  opdrachten	  en/of	  volgende	  opdrachten.	  
	  
15. Op	  de	  rechtsverhouding	  tussen	  de	  Cliënt	  en	  BON	  LEGAL	  is	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  Geschillen	  zullen	  uitsluitend	  worden	  

beslecht	  door	  de	  bevoegde	  rechter	  te	  Amsterdam.	  
	  

16. Op	  de	  werkzaamheden	  verricht	  door	  de	  advocaten	  van	  BON	  LEGAL	   is	  de	  klachtenregeling	  van	  BON	  LEGAL	  van	   toepassing.	  Zie	  
daarvoor	  www.bonlegal.nl.	  

	  
17. Deze	  Algemene	  Voorwaarden	  zijn	  zowel	  in	  de	  Nederlandse	  als	  in	  de	  Engelse	  taal	  opgesteld.	  Bij	  verschil	  tussen	  de	  Engelse	  en	  de	  

Nederlandse	  tekst,	  is	  de	  Nederlandse	  tekst	  bindend.	  

Amsterdam,	  16	  maart	  2016	  


