koelman.legal
desbetreffende geval onder de
aansprakelijkheidsverzekering van
koelman.legal wordt uitbetaald, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico dat op
grond van die verzekering voor rekening van
koelman.legal komt. Indien en voor zover
genoemde verzekering om welke reden dan
ook niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot het door koelman.legal in het
kader van de betreffende opdracht/zaak in het
laatste jaar in rekening gebrachte honorarium.

ALGEMENE VOORWAARDEN KOELMAN.LEGAL
1.

De heer mr. K.J. Koelman handelt als advocaat
en juridisch dienstverlener onder de naam
koelman.legal. Hij is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel in Amsterdam onder nummer
63809745.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle rechtsverhoudingen,
waaronder opdrachten, vervolgopdrachten en
aanvullende opdrachten, tussen koelman.legal
en de opdrachtgever. Zij zijn voorts van
toepassing op alle diensten die door of namens
koelman.legal worden verricht, door K.J.
Koelman of door derden.

3.

De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en
artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Het
staat koelman.legal vrij derden in te schakelen
om (onderdelen van) een opdracht uit te
voeren. Koelman.legal zal dergelijke derden
uiterst zorgvuldig selecteren. Koelman.legal is
gemachtigd eventuele algemene voorwaarden
en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te
schakelen derden namens opdrachtgever te
aanvaarden. Koelman.legal is niet aansprakelijk
voor fouten van derden.

4.

Deze algemene voorwaarden zijn mede
opgesteld ten behoeve van eventuele
andere voor koelman.legal werkzame
personen of ondernemingen.

5.

Voor de uitvoering van een opdracht is de
opdrachtgever het honorarium, vermeerderd
met verschotten en omzetbelasting,
verschuldigd. De werkzaamheden worden in
beginsel maandelijks in rekening gebracht, na
afloop van de maand waarin de diensten zijn
verricht. Eventueel kan een voorschot worden
gevraagd. Indien betaling niet binnen de op de
factuur aangegeven betalingstermijn is
ontvangen, wordt opdrachtgever geacht
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te
zijn en kan de wettelijke rente in rekening
worden gebracht.

6.

De aansprakelijkheid van koelman.legal jegens
opdrachtgevers en anderen voor schade
voortvloeiend uit, of verband houdend met, de
uitvoering van een overeenkomst/opdracht, is
beperkt tot het bedrag dat in het

7.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van de aangeleverde informatie.

8.

Opdrachtgever vrijwaart koelman.legal tegen
aanspraken van derden die op directe of
indirecte wijze samenhangen met de
werkzaamheden voor opdrachtgever verricht,
tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet
van koelman.legal. De opdrachtgever zal
koelman.legal de redelijke kosten van verweer
tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

9.

Als u ontevreden bent over de kwaliteit van de
dienstverlening, dan verzoekt koelman.legal u
om uw bezwaren eerst voor te leggen aan
koelman.legal. Wij zullen in overleg met u zo
snel mogelijk een oplossingen voor het
gerezen probleem proberen te vinden. De
oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden
bevestigd.

10. Komen we er niet uit, dan worden geschillen
betreffende de totstandkoming of uitvoering
van de overeenkomst van opdracht, en over de
kwaliteit van de dienstverlening of over de
facturen, uitsluitend beslecht overeenkomstig
de procedure van de Geschillencommissie
Advocatuur.
11. Op alle geschillen volgend uit, of verband
houdend met, de opdracht is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, inclusief de
reglementen van de Geschillencommissie
Advocatuur. Indien een geschil om een
objectieve reden niet kan worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie Advocatuur, zal
zo’n geschil uitsluitend worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam.
* * *
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koelman.legal
amount that the client paid to koelman.legal in
the preceding year.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
KOELMAN.LEGAL
1.

2.

3.

Mr. K.J. Koelman acts as an attorney at law and
legal counsel under the name koelman.legal.
He is registered in the Amsterdam Trade
Registry under number 63809745.
These general terms and conditions are
applicable to all legal relationships, including
assignments and follow-up assignments,
between koelman.legal and the client. They
are also applicable to all services that are
provided by, or through, koelman.legal, either
by K.J. Koelman or by third parties.
The applicability of articles 7:404 and 7:407(2)
of the Dutch Civil Code is excluded.
Koelman.legal may engage third parties to take
part in (parts of the) assignment.
Koelman.legal will select such third parties
with care and is authorized to accept, on
behalf of the client, limitations of liability by
such third parties. Koelman.legal shall not be
liable for errors made by such third parties.

4.

These general conditions also apply to possible
other persons or entities that work for
koelman.legal.

5.

The client will, in principle, be invoiced directly
after the month in which the services were
rendered. Koelman.legal may require an
advance. When an invoice has not been paid
within the term stated on the invoice, the
client will, without further notice, be
considered to be in default, and koelman.legal
may charge the statutory interest rate.

6.

Liability of koelman.legal is limited to the
amount that is paid out under koelman.legal’s
liability insurance in the matter concerned, and
the amount of the deductible which under the
terms of the relevant insurance policy must be
borne by koelman.legal. In case the insurance
does, for whatever reason, not pay out, any
liability of koelman.legal is limited to the

7.

The client warrants that the information he
provides is correct and complete.

8.

The client shall indemnify and hold harmless
koelman.legal for all third party claims that are
in any way connected to the activities
performed for the client, unless gross
negligence or intention on the part of
koelman.legal is shown. The client shall
compensate koelman.legal for reasonable
costs of defending such claims.

9.

In the event you are unsatisfied with the
quality of the services provided, koelman.legal
requests that you submit your complaint first
with koelman.legal. We will try to resolve the
issue as quickly as is possible. Any resolution
will be confirmed to you in writing.

10. In case the issue cannot be resolved amicably,
any dispute as regards the conclusion of a
contract, the content or quality of the services,
or the (amount charged in the) invoices, will
exclusively be settled according to the
regulations of the Dutch Foundation for
Consumer Complaints Boards for the
BAR/Legal Profession (Geschillencommissie
Advocatuur).
11. The relationship between koelman.legal and
the client is exclusively governed by Dutch law,
including the regulations of said
Geschillencommissie Advocatuur. In case for
some reason a dispute objectively is not suited
for proceedings before the mentioned
Geschillencommissie Advocatuur, it will be
submitted to the competent court in
Amsterdam.
* * *
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