SCHIPPER LEGAL
GENERAL TERMS AND CONDITIONS SCHIPPER LEGAL
1.

Mr. B.H.M. Schipper (LLM) is an attorney-at-law and legal counsel trading under the name SCHIPPER
LEGAL (hereinafter to be referred to as: SCHIPPER LEGAL), registered with the Chamber of Commerce
in Amsterdam with number: 59346221.

2.

These general terms and conditions shall apply to all engagements and (supplementary) follow-up
engagements given to SCHIPPER LEGAL, and to legal relations stemming therefrom or connected
thereto. The client accepts the applicability and content of these terms and conditions. These terms
and conditions are also provided in the English language. In the event of a dispute over the
(ambiguous) content or scope of these English terms and conditions, the Dutch version of these terms
and conditions shall prevail and the Dutch text shall be binding.

3.

With the exclusion of the scope of the provisions 7:404 en 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code
(Burgerlijk Wetboek), all engagements shall be deemed to have been issued to and accepted by
SCHIPPER LEGAL.

4.

All provisions of these terms and conditions are also stipulated for the benefit of possible employees
and the persons or companies engaged by SCHIPPER LEGAL.

5.

SCHIPPER LEGAL will consult the client before the engagement of third parties and will at all times
exercise due care for such engagement. SCHIPPER LEGAL shall not be liable for errors or failures of
such third parties.

6.

The execution of the engagement shall solely on behalf of the client. Third parties cannot derive rights
from the content of the services rendered by SCHIPPER LEGAL (such as advice).

7.

In the event that the client will provide third parties with the content of the services rendered by
SCHIPPER LEGAL, the client shall be obliged towards SCHIPPER LEGAL to indicate to such third
parties that these services have been rendered under the applicability of these terms and conditions.
In the event that such third parties are using in some way the content of these services, such third
parties shall be bound by these terms and conditions.

8.

By engagement of SCHIPPER LEGAL the client accepts the (hourly) fee which applies to that specific
engagement as well as that SCHIPPER LEGAL shall have the right to alter that (hourly) fee at a later
stage. SCHIPPER LEGAL may request for an advance payment before the start of the execution of the
engagement. Unless otherwise agreed in writing, the advance payment shall settled at the end of the
execution of the engagement.

9.

SCHIPPER LEGAL shall invoice on a monthly basis. The term of payment shall be 14 days. In the event
the nature or extent of the services for which SCHIPPER LEGAL has been engaged or the situation of
client in any way give rise to it, SCHIPPER LEGAL reserves the right to request for an (additional)
advance payment for further services.

These general terms and conditions shall be sent free of charge upon request and are published on the website of
SCHIPPER LEGAL (www.schipperlegal.nl).
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10.

In the event that an invoice has not been paid within the term of payment, the client shall
automatically be considered to be in default and the client shall be obliged to pay a monthly interest
for overdue payment of 1% of the principal amount, whereas a part of a month shall be deemed to be
one month. In the event of overdue payment the client shall also be obliged to pay a percentage of
15% for (extra) judicial collection costs, to be charged at the principal amount and to be increased with
the interest for overdue payment.

11.

In the event that an invoice has not been paid within the term of payment, regardless of such invoice
apllies to a pending case, SCHIPPER LEGAL may suspend or end his services, without prejudice to the
obligation of the client to pay the invoice(s) and all other fees originally agreed upon. SCHIPPER
LEGAL shall not be liable for damage resulting from this suspension or ending of services.

12.

Any liability of SCHIPPER LEGAL shall be restricted to the amount actually paid by the insurance
company for such event pursuant to the applicable professional liability insurance policy. If for any
reason whatsoever payment is not made under the aforementioned insurance policy, any liability of
SCHIPPER LEGAL shall be restricted to a sum equal to twice the fee incurred in the case concerned in
the period of twelve months preceding the event (a series of such events shall be deemed as one and
the same event) which caused the liability, up to a maximum of € 50.000,=.

13.

The client shall indemnify and hold harmless SCHIPPER LEGAL for all third party claims, including but
not limited to the reasonable legal fees, in conjunction with the services rendered for the client, unless
gross negligence or intention of SCHIPPER LEGAL.

14.

Without prejudice to the scope of the provision 6:89 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), a
claim for compensation for damages expires within one year after the client was aware, or could
reasonably have been expected to be aware, of the facts on which the claim is based, if such claim has
not been brought by or on behalf of the client before the Dutch Foundation for Consumer Complaints
Boards for the BAR (legal profession) or otherwise competent court according to clause 15 of these
terms and conditions.

15.

The agreement and legal relationship between the client and SCHIPPER LEGAL shall be exclusively
governed by the laws of the Netherlands, including the regulation for complaints and disputes with
regard to the BAR/legal profession (Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur) before the Dutch
Foundation for Consumer Complaints Boards for the BAR/legal profession (Geschillencommissie
Advocatuur). All disputes between the client and SCHIPPER LEGAL with regard to the conclusion,
content and/or quality of the services rendered by SCHIPPER LEGAL and/or invoices of SCHIPPER
LEGAL, shall be exclusively settled according to the regulation of the Dutch Foundation for Consumer
Complaints Boards for the BAR/legal profession (Geschillencommissie Advocatuur), which regulation is
also published on the website of SCHIPPER LEGAL. In the event such a dispute is not suited for
proceedings before the Dutch Foundation for Consumer Complaints Boards for the BAR/legal
profession (Geschillencommissie Advocatuur) or this will appear from such proceedings or a decision
of the Dutch Foundation for Consumer Complaints Boards for the BAR/legal profession
(Geschillencommissie Advocatuur), the Dutch Court in Amsterdam shall be exclusively competent to
settle such dispute.

These general terms and conditions shall be sent free of charge upon request and are published on the website of
SCHIPPER LEGAL (www.schipperlegal.nl).
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ALGEMENE VOORW AARDEN SCHIPPER LEGAL
1.

De heer mr. B.H.M. Schipper handelt als advocaat onder de naam SCHIPPER LEGAL (hierna: SCHIPPER
LEGAL) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 59346221.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en (aanvullende)
vervolgopdrachten die aan SCHIPPER LEGAL worden gegeven alsmede op de rechtsbetrekkingen die
daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Relatie/opdrachtgever aanvaardt de
toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden
tevens in de Engelse taal verstrekt. Indien een geschil ontstaat over de inhoud of strekking van deze
algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst en is de Nederlandse tekst bindend.

3.

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door SCHIPPER LEGAL.

4.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de eventuele
werknemers en de voor SCHIPPER LEGAL werkzame personen of ondernemingen.

5.

SCHIPPER LEGAL zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met de
betrokken relatie/opdrachtgever en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. SCHIPPER LEGAL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derden.

6.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de relatie/opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen
rechten ontlenen.

7.

Indien de relatie/opdrachtgever de inhoud van de door SCHIPPER LEGAL verrichte werkzaamheden
aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens SCHIPPER LEGAL gehouden die derde er op te wijzen
dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde
aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

8.

Bij het geven van een opdracht aan SCHIPPER LEGAL aanvaardt relatie/opdrachtgever de voor die
opdracht geldende honorarium alsmede dat SCHIPPER LEGAL het honorarium op een later moment
kan wijzigen. SCHIPPER LEGAL kan van de relatie/opdrachtgever een betaling van een voorschot
verlangen voordat met de verzochte werkzaamheden wordt begonnen. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen wordt een voorschot bij het einde van de opdracht verrekend.

9.

SCHIPPER LEGAL declareert maandelijks en hanteert een betalingstermijn van twee weken. Indien de
aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de relatie/opdrachtgever daartoe aanleiding
geeft, wordt het recht voorbehouden een (aanvullend) voorschot voor de verdere werkzaamheden te
vragen.

Deze algemene voorwaarden zullen op aanvraag kostenloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de
website van SCHIPPER LEGAL (www.schipperlegal.nl).
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10.

Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de relatie/opdrachtgever in verzuim, zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist, en is relatie/opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter
grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één
maand wordt gerekend. De relatie/opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente.

11.

Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking
hebben, heeft SCHIPPER LEGAL het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen,
onverminderd de verplichting van de relatie/opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden
facturen tijdig te betalen. SCHIPPER LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg
van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

12.

Iedere aansprakelijkheid van SCHIPPER LEGAL is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval
uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien
om wat voor reden dan ook geen uitbetaling volgens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere
aansprakelijkheid van SCHIPPER LEGALbeperkt tot een bedrag van maximaal tweemaal het
honorarium dat in de betrokken zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis (waarbij
een reeks gebeurtenissen als een en dezelfde gebeurtenis wordt aangemerkt) waardoor de
aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van € 50.000,=.

13.

Relatie/opdrachtgever vrijwaart SCHIPPER LEGAL tegen aanspraken van derden, met inbegrip van de
redelijke juridische kosten, die op directe of indirecte wijze samenhangen met de werkzaamheden voor
relatie/opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van SCHIPPER LEGAL.

14.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt een aanspraak tot vergoeding van schade
indien die aanspraak niet binnen een jaar nadat de feiten waarop deze aanspraak is gebaseerd bij
relatie/opdrachtgever bekend mochten worden verondersteld of in alle redelijkheid bekend konden zijn
geweest, door of vanwege relatie/opdrachtgever bij de Geschillencommisie Advocatuur of anderszins
bevoegde rechter als bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden aanhangig is gemaakt.

15.

De overeenkomst en rechtsverhouding tussen de relatie/opdrachtgever en SCHIPPER LEGAL is
uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht, met inbegrip van de Klachten- en
Geschillenregeling Advocatuur. Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, inhoud en/of
kwaliteit van de dienstverlening van SCHIPPER LEGAL en/of de facturen van SCHIPPER LEGAL zullen
uitsluitend worden beslecht volgens de procedure van de Geschillencommissie Advocatuur, welke
tevens te vinden is op de website van SCHIPPER LEGAL. Indien een geschil zich niet leent voor
behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur dan wel dit uit de behandeling door of uitspraak
van de Geschillencommissie Advocatuur mocht voortvloeien, is bij uitsluiting de Nederlandse rechter in
Amsterdam bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zullen op aanvraag kostenloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de
website van SCHIPPER LEGAL (www.schipperlegal.nl).

