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Dit zijn de algemene voorwaarden van SAMUEL LAW, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 73973165. Deze algemene voorwaarden zijn te 

raadplegen op www.samuellaw.nl.   

OPDRACHT 

1. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van 

opdracht tussen de Cliënt en SAMUEL LAW. In deze algemene voorwaarden 

wordt verstaan onder "Cliënt": de persoon die aan SAMUEL LAW een opdracht 

verleent, waaronder natuurlijke personen en rechtspersonen. 

2. Als SAMUEL LAW samen met een ander persoon een opdracht heeft ontvangen, 

is SAMUEL LAW alleen aansprakelijk tot nakoming van de verplichtingen die 

uitdrukkelijk verplichtingen van haar zijn. De werking van artikel 7:404 BW en 

7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

DECLARATIES 

3. De Cliënt is SAMUEL LAW het overeengekomen honorarium verschuldigd zonder 

enig recht op korting of verrekening. Door SAMUEL LAW gemaakte kosten (zoals 

mogelijke koerierskosten, reis- en verblijfkosten, etc.) zijn voor rekening van de 

Cliënt. Het door de Cliënt verschuldigd honorarium en de door de Cliënt 

verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd 

met omzetbelasting (btw). 

4. De Cliënt zal elke declaratie van SAMUEL LAW, zonder enig recht op korting of 

verrekening, binnen 21 dagen na de verzenddatum dienen te betalen, bij gebreke 

waarvan de Cliënt in verzuim is.  

5. Als de opdracht eindigt, is de Cliënt honorarium verschuldigd voor het werk dat 

SAMUEL LAW vóór het einde van de opdracht heeft verricht en voor het mogelijke 

werk dat SAMUEL LAW na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak 

over te dragen aan de Cliënt en/of een derde. 

AANSPRAKELIJKHEID 

6. SAMUEL LAW's aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken 

aanspraak wordt uitgekeerd onder een door SAMUEL LAW afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van een eventueel 

toepasselijk eigen risico dat SAMUEL LAW in verband met die verzekering draagt. 

Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek 

beschikbaar. Overige aansprakelijkheid van SAMUEL LAW is uitgesloten. 

7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval indien SAMUEL LAW 

niet uiterlijk één jaar na de dag van de ontdekking van een gebeurtenis of 

omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van 

SAMUEL LAW, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

8. De Cliënt en alle met haar verbonden personen vrijwaren SAMUEL LAW tegen 

alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de opdracht 

respectievelijk werkzaamheden voor de Cliënt verricht. Deze vrijwaring omvat ook 

daarmee verband houdende kosten van rechtsbijstand.  

INSCHAKELEN VAN DERDEN 

9. SAMUEL LAW mag bij de uitvoering van de opdracht derde partijen (zoals 

koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en (juridische/fiscale) adviseurs) 

inschakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. Zij zal dit zoveel als 

mogelijk doen in overleg met de Cliënt. De Cliënt is gebonden aan de 

voorwaarden die SAMUEL LAW (in eigen naam of in naam van de Cliënt) met een 

door haar ingeschakelde derde partij overeenkomt. De kosten die op enigerlei 

wijze samenhangen met de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden door 

genoemde derde(n) komen voor rekening van de Cliënt. 

10. Het is mogelijk dat ingeschakelde derde partijen hun aansprakelijkheid willen 

beperken ten aanzien van door hen te verrichten werkzaamheden. SAMUEL 

LAW is bevoegd een beperking van de aansprakelijkheid van een derde partij te 

accepteren in naam van de Cliënt. SAMUEL LAW is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van een door 

haar ingeschakelde derde partij. 
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VERTROUWELIJKHEID 

11. SAMUEL LAW zal de opdracht en alles wat daarmee samenhangt geheim 

houden. Dit geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet 

of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat 

SAMUEL LAW betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op 

de uitvoering van de opdracht. 

12. De uitvoering van een aan SAMUEL LAW verstrekte opdracht geschiedt 

uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Tenzij SAMUEL LAW daarmee vooraf 

expliciet schriftelijk heeft ingestemd, mag de Cliënt de inhoud van door SAMUEL 

LAW geleverde diensten op geen enkele wijze aan derden verstrekken of ter 

inzage geven. Derden kunnen aan die inhoud ook geen rechten ontlenen. 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

13. Op de rechtsverhouding tussen de Cliënt en SAMUEL LAW, waaronder ook deze 

algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

tussen de Cliënt en SAMUEL LAW worden (in eerste aanleg) uitsluitend beslecht 

door de rechtbank Amsterdam. 

OVERIG 

14. Door het verstrekken van een opdracht door de Cliënt aan SAMUEL LAW stemt 

de Cliënt ermee in dat SAMUEL LAW de (handels)naam, het bedrijfslogo en/of 

andere visuele uitingen met betrekking tot de identiteit van de Cliënt weer mag 

geven op SAMUEL LAW 's website en overige aan SAMUEL LAW gerelateerde 

(digitale) bronnen (zoals LinkedIn) tenzij het objectief gerechtvaardigde belang 

van de Cliënt zich daartegen verzet. 

15. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en eventuele 

vervolgopdrachten van de Cliënt aan SAMUEL LAW. Toepasselijkheid van door 

de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.  

16. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse 

versie. In geval van geschillen over inhoud of strekking van deze algemene 

voorwaarden zal de Nederlandse versie leidend zijn. 

17. SAMUEL LAW is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de Cliënt daarvan 

onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde 

algemene voorwaarden (bijvoorbeeld via e-mail), waarna deze van toepassing 

zijn. 

*** 

 

 


