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ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 0.1/april 2020) 
 
1. HMB Legal/Advocaten (hierna te noemen: “HMB Legal”) is een maatschap van besloten vennootschappen. Deze 
voorwaarden gelden mede ten behoeve van de deelnemende besloten vennootschapen, de aandeelhouders en het bestuur 
daarvan en voor al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn. 
 
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan HMB Legal opdracht geeft voor het 
verrichten van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe 
opdrachten van opdrachtgever aan HMB Legal. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan HMB 
Legal verstrekte informatie. 
 
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaten van HMB Legal, ook indien wordt beoogd 
dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 
B.W. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met HMB Legal in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen 
gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.  
 
4. In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van HMB Legal 
hulppersonen en/of derden ingeschakeld. HMB Legal zal bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
HMB Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt HMB Legal 
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn 
evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door HMB Legal ingeschakelde hulppersonen en/of derden. 
 
5. De aansprakelijkheid van HMB Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HMB Legal wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico 
dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening komt. Indien en voor zover om welke reden 
dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een 
bedrag van maximaal € 25.000,00 of, indien het door HMB Legal in rekening gebrachte en betaalde honorarium hoger is, tot 
een bedrag gelijk aan het betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,00. Het honorarium is exclusief btw, tenzij 
de btw niet voor aftrek in aanmerking komt. 
 
6. HMB Legal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie 
(bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van 
elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen 
en dergelijke). 
 
7. De opdrachtgever vrijwaart HMB Legal tegen alle aanspraken van derden, de door HMB Legal in verband daarmee te maken 
kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens 
in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van HMB Legal. Opdrachtgever is verplicht te bewerkstelligen dat onderhavige 
voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard. 
 
8. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever aan HMB Legal een honorarium verschuldigd conform de gebruikelijke 
tarieven van HMB Legal. Dit honorarium wordt vermeerderd met BTW en verschotten (zoals griffierechten, 
deurwaarderskosten, kosten Kamer van Koophandel, Kadaster en dergelijke). HMB Legal is gerechtigd het overeengekomen 
dan wel gebruikelijke tarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen en tevens tussentijds aan de toename van de 
anciënniteit van de betreffende advocaat-stagiair/medewerker. HMB Legal kan van de opdrachtgever een voorschot 
verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen en/of ter financiering van verschotten. Een 
voorschot wordt bij het einde van de opdracht of met een verschot verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt. 
 
9. Betaling van declaraties dient zonder opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij per opdracht 
anders overeengekomen. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van de 
opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van    
€ 300,=. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf vervaldatum. Voor niet particulieren geldt vanaf vervaldatum de wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a BW. HMB Legal heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder 
zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet dan wel niet volledig heeft voldaan. HMB Legal heeft het recht haar  



 
 

 

 
werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien deze ondanks aanmaning in gebreke blijft met het volledig 
betalen van de declaratie. 
 
10. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen 
na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na 
ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 
HMB Legal kenbaar worden gemaakt. Reclames als hierbij bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet 
op. 
 
11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de 
gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor HMB Legal aansprakelijk is, doch in 
ieder geval vijf jaren na de datum van de laatste factuur. 
 
12. Het is opdrachtgever verboden de (geestes-)producten van HMB Legal, daaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen 
en (model-)contracten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren. HMB Legal blijft rechthebbende op het 
auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken. 
 
13. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 (tien) jaar worden bewaard, waarna het (kan) worden vernietigd. 
Eventuele originele stukken van de opdrachtgever worden voor of bij beëindiging van de opdracht, of zo spoedig mogelijk 
daarna, aan de opdrachtgever geretourneerd. HMB Legal kent een privacy beleid waarin staat hoe HMB Legal omgaat met 
persoonsgegevens van haar opdrachtgever. Dat beleid is te vinden op de website hmbadvocaten.nl. HMB Legal neemt bij de 
beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden 
verwacht. HMB Legal is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat 
ondanks de door HMB Legal betrachte zorg. HMB Legal is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde 
toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen 
van derden. 
 
14. HMB Legal kent een interne klachtenregeling die te vinden is op de website hmbadvocaten.nl. Op eerste verzoek wordt 
een exemplaar opgestuurd. 
 
15. HMB Legal is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de 
autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en (zo 
nodig) akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.  
 
16. Geschillen aangaande alle aan HMB Legal verstrekte opdrachten en door ons verleende diensten, worden beslecht door 
de Geschillencommissie Advocatuur, zo daartoe na het doorlopen van de interne klachtenprocedure nog aanleiding bestaat. 
De informatie over het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is te raadplegen op 
www.degeschillencommissie.nl. 
 
17. Indien een geschil buiten het bereik van de Geschillencommissie Advocatuur valt, is de bevoegde rechter te Rotterdam 
bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen HMB Legal en haar opdrachtgever. HMB Legal heeft ook het 
recht om zich tot de bevoegde rechter in de woon- of verblijfplaats van de opdrachtgever te wenden. 
 
18. Op alle aan HMB Legal verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. 
 
19. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij verschil van interpretatie prevaleert de 
Nederlandse tekst. 
 

 
 


