Algemene voorwaarden WAL Legal
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te
verrichten door WAL Legal, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
74318837.
2. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van toepasselijkheid van enige andere
algemene voorwaarden, van toepassing op iedere opdracht aan en alle werkzaamheden
verricht door of namens WAL Legal.
3. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van WAL Legal, alsmede ten behoeve van
aan WAL Legal verbonden personen. Onder aan WAL Legal verbonden personen wordt verstaan
een ieder die bij of voor WAL Legal werkzaam is, een ieder die door WAL Legal wordt
ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen of nalaten WAL Legal aansprakelijk is
of kan zijn.
4. Onder ‘de opdrachtgever’ wordt verstaan de (rechts)persoon die met het oog op het verrichten
van werkzaamheden door WAL Legal een overeenkomst van opdracht of andersoortige
overeenkomst met WAL Legal aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden
anderszins in een rechtsverhouding tot WAL Legal staat.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en, onverminderd het bepaalde in artikel 6,
uitgevoerd door WAL Legal. Dit geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een of meer aan WAL Legal verbonden
personen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk
Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. De bepaling van dit artikel 5 is naar analogie van
toepassing als werkzaamheden worden verricht anders dan op grond van een overeenkomst
van opdracht.
6. WAL Legal is bevoegd in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde te
betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, fiscalisten, kadaster, Kamer van
Koophandel, etc. WAL Legal is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of
onrechtmatige daden van deze derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden. WAL Legal
heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de
opdrachtgever te aanvaarden.
7. Verstrekte opdrachten worden door WAL Legal uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in
het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte werkzaamheden al dan niet uitvoering is
gegeven, geen rechten ontlenen.
8. De totale aansprakelijkheid van WAL Legal voor werkzaamheden verricht of te verrichten door
of namens WAL Legal of anderszins verband houdend met een aan WAL Legal verstrekte
opdracht is, ongeacht de grondslag daarvan, (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door WAL Legal gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Deze
beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een
overeenkomst, de wet, of een andere rechtsgrond.
9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van WAL Legal voor werkzaamheden verricht of te
verrichten door of namens WAL Legal of anderszins verband houdend met een aan WAL Legal
verstrekte opdracht, ongeacht de grondslag daarvan, (cumulatief) beperkt tot twee maal het
ter zake de opdracht door WAL Legal aan opdrachtgever gedeclareerde en door opdrachtgever
daadwerkelijk betaalde bedrag, zulks met een maximum van € 10.000,-. Elke vordering jegens
WAL Legal verjaart één jaar na de dag dat cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de
mogelijke aansprakelijkheid van WAL Legal daarvoor. In alle gevallen vervallen deze
vorderingsrechten na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens WAL
Legal zijn uitgevoerd.
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10. De opdrachtgever vrijwaart WAL Legal en de aan WAL Legal verbonden personen van alle
aanspraken van derden, de door WAL Legal in verband daarmee te maken kosten daarbij
inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden.
11. WAL Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade, behoudens
eigen opzet of grove schuld van WAL Legal.
12. Voor zover nodig geldt het bepaalde in de artikelen 5, 8, 9 en 10 van deze algemene
voorwaarden, alsmede alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die beogen
rechten ten behoeve van de aan WAL Legal verbonden personen in het leven te roepen, als
onherroepelijke derdenbedingen in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten
gunste van de aan WAL Legal verbonden personen.
13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever aan WAL Legal een
honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren
vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door WAL Legal van tijd tot tijd
worden vastgesteld. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan WAL Legal de verschotten
(externe kosten) verschuldigd die WAL Legal ten behoeve van de opdrachtgever heeft betaald,
en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën). Alle
verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting
tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
14. WAL Legal declareert maandelijks. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na
factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling heeft WAL Legal het recht de wettelijke rente
over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum.
Indien ook na aanmaning betaling uitblijft is de opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke
incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag belopen met een
minimum van € 50,00. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren
proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in
overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
15. WAL Legal kan van de opdrachtgever de betaling van een voorschot verlangen voordat de
opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet. Een voorschot wordt bij het
einde van de werkzaamheden verrekend.
16. Indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig betaalt, kan WAL Legal haar werkzaamheden
opschorten nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld. WAL Legal is niet
aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de
werkzaamheden.
17. Iedere rechtsverhouding tussen WAL Legal en opdrachtgever die voortvloeit uit of verband
houdt met de door of namens WAL Legal verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden,
wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die
rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.
18. WAL Legal kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht
aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende
rechtsverhoudingen met opdrachtgever.
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