Algemene voorwaarden LUMEN LEGAL
1. Lumen Legal B.V. is een Nederlandse
besloten vennootschap, die de uitoefening
van een juridische adviespraktijk ten doel
heeft.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle door Lumen Legal
aanvaarde opdrachten, eventuele
vervolgopdrachten en andere
werkzaamheden.
3. Alle opdrachten worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Lumen Legal met
terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2
BW, ook indien het de (stilzwijgende)
bedoeling is geweest dat een opdracht door
een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
4. Het honorarium voor de werkzaamheden
van de juristen van Lumen Legal wordt
vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren
vermenigvuldigd met de vaste tarieven zoals
die door Lumen Legal periodiek zullen worden
vastgesteld. Andere onkosten worden tegen
kostprijs in rekening gebracht.
5. Betaling van declaraties dient te geschieden
binnen de op de declaratie genoemde termijn
of, bij gebreke van een dergelijke termijn,
binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien
betaling niet binnen de geldende termijn is
ontvangen, is sprake van verzuim (zonder dat
hiervoor een nadere ingebrekestelling is
vereist. Over de openstaande vorderingen is
dan een vertragingsrente van 1 % per maand
verschuldigd.
6. Iedere aansprakelijkheid van Lumen Legal is
beperkt tot maximaal een bedrag ad
tweemaal het honorarium dat met de
betreffende opdracht in de 12 maanden
voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de
aansprakelijkheid ontstond, in rekening is
gebracht.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89
BW, vervalt het recht op schadevergoeding in
ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis
waaruit de schade direct of indirect
voortvloeit en waarvoor Lumen Legal
aansprakelijk is.
8. Lumen Legal zal bij het inschakelen van niet
tot haar organisatie behorende derden, waar
mogelijk, overleggen met de opdrachtgever.
Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming
voor deze derden is uitgesloten. De
opdrachtgever machtigt Lumen Legal
eventuele door derden bedongen
aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem
te aanvaarden.
9. De uitvoering van de verstrekte opdracht
geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten
ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde
werkzaamheden.
9. Deze algemene voorwaarden zijn ook
bedongen ten behoeve van al diegenen die
namens Lumen Legal bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken.
10. De rechtsverhouding tussen
opdrachtgever en Lumen Legal is
onderworpen aan Nederlands recht. De
Rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting
bevoegd van alle geschillen tussen
opdrachtgever en Lumen Legal kennis te
nemen.

