BALK LEGAL
Algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtnemer" verstaan de heer R. Balk handelend
onder de naam Balk Legal. Mr. R. Balk is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van
Advocaten en bij de Orde van Advocaten Noord-Holland. Balk Legal is gevestigd te Haarlem en is
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60126574. Het
BTW-nummer van Balk Legal is NL002088589B14.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aanvaarde
opdrachten en op alle relaties tussen Opdrachtnemer en zijn cliënten. Opdrachten worden
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer met uitsluiting van de artikelen 7:404
en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van ziekte en / of afwezigheid van
Opdrachtnemer zal de opdracht al dan niet tijdelijk worden uitgevoerd door waarnemend
advocaat mr. S.P. Bolweg, gevestigd te Haarlem.
2. Opdrachtnemer is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Aon Risk Solutions. Iedere
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het
desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval van toepassing is. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 of, indien het
in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is tot een maximumbedrag
van € 50.000,00.
3. Waar mogelijk zal de Opdrachtnemer bij het inschakelen van derden tevoren de opdrachtgever raadplegen en hij zal in ieder geval bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van
juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werkzaamheden
voor opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke
misdragingen van Opdrachtnemer.
5. Ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden
gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
6. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14
dagen, te rekenen vanaf datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling zal de
wettelijke rente in rekening worden gebracht.
7. Opdrachtnemer is bevoegd ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële
Inlichtingen Eenheid (FIE / FIU-Nederland).
8. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht.
9. Op deze opdracht is de kantoorklachtenregeling van Balk Legal van toepassing. Geschillen die
na het doorlopen van de kantoorklachtenregeling niet zijn opgelost, zullen uitsluitend worden
beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
10. Alle personen (waaronder begrepen (praktijk)vennootschappen) die door Opdrachtnemer bij
de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op gelijke
wijze als de Opdrachtnemer op deze algemene voorwaarden beroepen.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van
verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden zijn
tevens te raadplegen op de website www.balklegal.nl.

