Algemene voorwaarden Harvey Reynalds Legal
(For an English translation see next page)
1.
Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke
overeenkomst of rechtsverhouding tussen Harvey Reynalds Legal
B.V., hierna te noemen HRL, en een wederpartij, hierna te noemen
Cliënt, waarbij HRL werkzaamheden verricht, laat verrichten of zal
(laten) verrichten ten behoeve van Cliënt. Deze algemene
voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsverhouding
tussen Cliënt en de door HRL ten behoeve van Cliënt in te schakelen
juridisch dienstverlener(s), hierna te noemen Juristen.
1.2 Overeenkomsten met Cliënten die tot stand komen via
personen met wie HRL een samenwerkingsverband heeft gesloten of
zal sluiten, worden geacht uitsluitend met HRL tot stand te zijn
gekomen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de betreffende
overeenkomst.
1.3 HRL is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden
van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende
opdrachten vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden aan
Cliënt verstrekt zijn.
2.
Relatie HRL - Cliënt
2.1 Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
zullen HRL en de door HRL ingeschakelde Juristen de zorg van goed
opdrachtnemer in acht nemen en zich naar beste inzicht en vermogen
inspannen. De werkzaamheden betreffen een inspanningsverbintenis.
2.2 HRL is telkens gerechtigd een andere Jurist aan te wijzen om
(een deel van) de werkzaamheden te verrichten. Dit geldt ook in de
gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door
een specifiek persoon te laten uitvoeren.
3.
Honorarium en declaraties
3.1 HRL brengt voor de verrichte werkzaamheden aan Cliënt een
honorarium in rekening, waarbij wordt uitgegaan van een uurtarief en
de door de Juristen bestede tijd (afgerond op hele kwartieren).
Daarenboven worden reis- en verblijfskosten en overige
onkosten, zoals
deurwaarderskosten,
procureurskosten,
griffierechten, en kosten van andere ten behoeve van Cliënt
ingeschakelde derden aan Cliënt doorbelast. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, zal voor de reiskosten een bedrag van € 0,45 per
kilometer in rekening gebracht worden. Een en ander voor zover van
toepassing te vermeerderen met omzetbelasting.
3.2 HRL is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het
honorarium en de te maken kosten te verlangen. Voor zover HRL een
voorschotbedrag in rekening brengt, wordt met de werkzaamheden
pas aangevangen nadat het voorschot is ontvangen.
3.3 Facturering zal in beginsel maandelijks plaatsvinden. HRL heeft
de mogelijkheid frequenter te factureren. Betaling dient zonder
opschorting of verrekening plaats te vinden binnen 10 werkdagen na
factuurdatum op de bankrekening vermeld op de factuur. Bij gebreke
van betaling na deze termijn is Cliënt terstond in gebreke. HRL is
meteen gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente in
rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag dat het
verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Alle buitengerechtelijke
kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen
voor rekening van de Cliënt met een minimum van € 165,-.
4.
Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van HRL die voortvloeit uit of verband
houdt met een toerekenbare tekortkoming of enige andere
rechtsgrond is uitgesloten. Aansprakelijkheid van de Juristen voor
schade
is
beperkt
tot
het
door
zijn
of
haar
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde
bedrag. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering
plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor de totale schade beperkt tot
het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de
schade is ontstaan door Cliënt aan HRL is betaald met een maximum
van € 20.000,-. De Juristen kunnen zich te allen tijde beroepen op
voorgaand ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
4.2 Cliënt vrijwaart HRL en de Juristen tegen alle aanspraken van
derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op
enigerlei wijze samenhangen met de voor Cliëntverrichte
werkzaamheden tenzij een en ander het gevolg is van grove
nalatigheid of opzet aan de zijde van HRL of de betreffende Jurist(en).
4.3 Wanneer HRL of de Jurist(en) bij uitvoering van de
werkzaamheden derden inschakelt(inschakelen), is HRL noch de
Juristen(en) aansprakelijk voor schade die een gevolg is van een

tekortkoming of onrechtmatige daad van deze derden. Bij een
tekortkoming of onrechtmatige daad van een derde jegens Cliënt kan
HRL de rechten die jegens de derde kunnen worden uitgeoefend op
verzoek daartoe overdragen aan Cliënt.
4.4 Uitgezonderd
de
Juristen
die
vallen
onder
de
aansprakelijkheidsbeperking in artikel 4.1, is elke aanspraak tot
schadevergoeding uitgesloten jegens personen waarmee HRL een
samenwerkingsverband heeft gesloten. Deze personen kunnen zich te
allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen
derdenbeding.
4.5 De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is
uitgesloten.
4.6 Alle aanspraken van Cliënt vervallen 12 maanden nadat de
werkzaamheden waarop deze aanspraken betrekking hebben, zijn
verricht.
5. Relatiebeding
5.1 Ter uitvoering van de overeenkomst met Cliënt, introduceert HRL
Jurist(en) bij Cliënt. Zowel gedurende als na afloop van deze
overeenkomst zal Cliënt noch aan haar gelieerde ondernemingen
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HRL enige zakelijke
relatie aangaan, zowel direct als indirect, met deze Jurist(en), ook als
deze Jurist(en) geen werkzaamheden uit hoofde van deze
overeenkomst hebben uitgevoerd.
5.2 Bij overtreding van het eerste lid van dit artikel is Cliënt aan HRL
een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 30.000,- voor
iedere overtreding en € 1.500,- voor iedere dag dat die overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van HRL om naast deze boete
schadevergoeding te vorderen.
6.
Geheimhouding en elektronisch dataverkeer
6.1 HRL en de Juristen zullen zich inspannen alle informatie,
gegevens en documenten die zij verkrijg(t)(en) bij de uitvoering van de
werkzaamheden ten behoeve van Cliënt en waarvan Cliënt de
vertrouwelijkheid heeft benadrukt dan wel dat de vertrouwelijkheid
daarvan redelijkerwijs aan moet worden genomen, strikt geheim te
houden, tenzij uit de wet anders volgt.
6.2 De verzending van berichten via elektronisch dataverkeer
geschiedt niet geëncrypteerd tenzij Cliënt voor de verzending van enig
specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van door Cliënt
aangereikte encryptie-mogelijkheden.
7.
Intellectueel Eigendom
Geen enkele overeenkomst tussen HRL en/of Jurist(en) enerzijds en
Cliënt anderzijds strekt tot overdracht van enig intellectueel recht.
8.
Fiscale aspecten
De advisering door HRL of de Juristen ziet nimmer op fiscale aspecten,
tenzij de Cliënt dit schriftelijk en tevoren aan HRL opdraagt waarna
HRL daartoe een fiscaal deskundige derde zal inschakelen.
9.
Beëindiging van de overeenkomst
9.1 Zowel HRL als Cliënt kan door schriftelijke opzegging de
overeenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken.
9.2 Indien Cliënt door omstandigheden genoodzaakt is de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, is dat tevens
door schriftelijke opzegging mogelijk, waarbij Cliënt aan HRL een
beëindigingsvergoeding van € 10.000,- verschuldigd is. Cliënt is in alle
gevallen gehouden te betalen voor de tot het moment van beëindiging
verrichte werkzaamheden.
10. Slotbepalingen
10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar is, laat dit de overige bepalingen onverlet en zal aan de
betreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis
worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
10.2 Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en HRL is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen die tussen Cliënt en HRL mochten ontstaan,
zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslist,
onverminderd de bevoegdheid van HRL een geschil voor te leggen aan
enig andere bevoegde rechter.
10.4 Ingeval van strijdigheid tussen deze Nederlandse versie van de
algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert deze
Nederlandse versie.
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General terms and conditions Harvey Reynalds Legal

1.
General
1.1 These general terms and conditions shall apply to every
agreement or legal relationship between Harvey Reynalds Legal B.V.,
hereinafter to be referred to as HRL, and the other party, hereinafter to
be referred to as the Client, pursuant to which HRL will either directly
or through others perform activities for the benefit of the Client. These
general terms and conditions shall also apply to the legal relationship
between the Client and the legal service provider(s), hereinafter to be
referred to as the Legal Experts, whose services will be engaged by
HRL for the benefit of the Client.
1.2 Agreements with Clients formed through the intermediary of
persons with whom HRL has established, or will establish, a
cooperative working arrangement shall be deemed to have been
formed with HRL only, unless explicitly provided otherwise in the
agreement in question.
1.3 HRL is authorized to amend these general terms and conditions.
The conditions thus amended shall apply to the activities arising from
new contracts and to the activities arising from current contracts
effective the moment the amended conditions have been made
available to the Client.
2.
HRL – Client relationship
2.1 When performing the agreed activities both HRL and the Legal
Experts whose services are engaged by HRL will exercise the due
care that may be expected from a good contractor and perform
according to their best judgments and the best of their abilities.
Performance of the activities represents an obligation on the part of
HRL to perform to the best of its ability.
2.2 HRL shall at all times be authorized to appoint a different Legal
Expert to perform all or part of the activities, including in cases where a
contract has been granted with a view to having the activities in
question performed by a specific person.
3.
Fees and billing
3.1 For the activities performed by HRL for the benefit of the Client
HRL will charge a fee based on an hourly rate and the time spent on
the case by the Legal Experts (in 15-minute units). Not included will be
any travel and accommodation expenses and other expenses, such as
court bailiffs’ fees, local counsel fees, court fees and costs in
connection with other third parties whose services are hired for the
benefit of the Client. All these costs will be charged separately. Unless
explicitly agreed otherwise, an amount of € 0.45 per kilometre will be
charged by way of travel expenses, where applicable to be increased
by turnover tax.
3.2 HRL shall at all times be authorized to request that a deposit be
paid by the Client towards the fees and the costs to be incurred by
HRL. To the extent that a deposit is charged by HRL, the activities
shall not commence until the deposit has been received.
3.3 In principle billing will take place on a monthly basis. However,
HRL shall be entitled to send invoices more frequently. Payments must
be made within 10 business days from date of invoice into the bank
account specified on the invoice, without any form of suspension or
setoff. Failure to pay within the time specified shall cause Client to be
in default with immediate effect. HRL shall at once be entitled to
charge the statutory interest on the amount due from the date on which
payment was due until the date full payment is made. All extrajudicial
costs in relation to obtaining payment for HRL’s invoices shall be
payable by the Client, with a minimum of € 165.
4.
Liability
4.1 Any liability of HRL arising from or in connection with any
attributable breach or any other legal ground shall be excluded.
Liability of the Legal Experts for any damage shall be limited to the
amount paid out in that respect by his or her professional liability
insurance company. If, for whatever reason, no payment is made
under an insurance policy, liability for the total damage shall be limited
to the amount paid by the Client to HRL regarding the activities further
to which the damage has arisen, with a maximum of € 20,000. The
Legal Experts shall at all times be entitled to invoke the
aforementioned third-party clause stipulated for their benefit.
4.2 Client shall indemnify HRL and the Legal Experts from and hold
those parties harmless against all claims made by third parties,
including the costs of legal aid, which are in any way related to the
activities performed for the benefit of the Client, unless such should be
the result of gross negligence or wilful intent on the part of HRL or the
Legal Expert(s) in question.
4.3
If HRL or the Legal Expert(s) should decide to engage the

services of third parties for the purpose of carrying out the
activities,neither HRL nor the Legal Expert(s) shall be liable for any
damage resulting from a breach or wrongful act on the part of these
third parties. In the event of a third party being in breach of
performance or committing a wrongful act towards the Client, HRL
may on request assign the rights capable of being enforced against
that third party to the Client.
4.4 With the exception of the Legal experts covered by the limitation
of liability referred to in article 4.1, any claim for damages against
persons with whom HRL has established a cooperative working
arrangement shall be excluded. These persons shall at all times be
entitled to rely on the third-party clause stipulated on their behalf.
4.5 The scope of articles 404 and 407 (2) of Book 7 of the Dutch
Civil Code is excluded.
4.6 All Client’s claims shall lapse 12 months after the activities to
which they are related have been performed.
5. Business relations clause
5.1 For the purpose of executing the agreement with the Client one
or more Legal Experts will be introduced to the Client by HRL. Both
during and after this agreement neither the Client nor any of its
affiliated enterprises shall either directly or indirectly enter into any
business relations with this Legal Expert or these Legal Experts
without the prior written approval of HRL, not even if this Legal Expert
or these Legal Experts have not performed any activities under this
agreement.
5.2 In the event of a breach of article 5.1 Client shall owe to HRL a
penalty, immediately due and payable, of € 30,000 for each breach
and of € 1,500 for each day that such a breach continues, without
prejudice to HRL’s right to demand compensation in addition to this
penalty.
6. Confidentiality and electronic data communication
6.1 Both HRL and the Legal Experts will make every effort to ensure
the strictest confidentiality regarding all the information, data and
documents which they obtain when performing the activities for the
benefit of the Client and whose confidential nature has been
emphasized by the Client or whose confidentiality might reasonably
be assumed, unless the law provides otherwise.
6.2 Messages transmitted through electronic data communication
channels are unencrypted, unless the Client prior to the transmission
of any specific message has requested that encryption options
provided by the Client be used.
7. Intellectual Property
No agreement whatsoever between HRL and/or the Legal Expert(s)
on the one hand and the Client on the other hand shall serve to effect
the transfer of any right of intellectual property.
8. Tax aspects
Advice provided by HRL or the Legal Experts shall never concern any
tax aspects, unless HRL has received prior written instructions to that
effect from the Client, after which HRL will engage the services of a
tax consultant for that purpose.
9. Termination of the agreement
9.1 The agreement may be terminated early by either HRL or the
Client by giving two weeks’ written notice.
9.2 If circumstances should oblige the Client to terminate the
agreement with immediate effect, this may also be done by giving
written notice, in which case the Client shall owe HRL a termination
fee of € 10,000. In all cases Client shall be obliged to effect payment
for the activities performed until the moment of termination of the
agreement.
10. Final provisions
10.1 If any provision of these general terms and conditions should
prove to be void or voidable, this shall not affect the remaining
provisions, while the provision in question will be given a new
meaning, approximating the former meaning as closely as possible, in
order that the provision may be relied on again.
10.2 The legal relationship between the Client and HRL shall
exclusively be governed by Dutch law.
10.3 All disputes that may arise between the Client and HRL will be
submitted to the court of competent jurisdiction in Amsterdam, without
prejudice to HRL’s right to submit the case to any other competent
court.
10.4 In the event of a conflict between the Dutch version of these
general terms and conditions and a translation thereof, the Dutch
version shall prevail.
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