ALGEMENE VOORWAARDEN FINNICK LEGAL B.V.
Artikel 1 - Algemeen
1.1.
Finnick Legal B.V. (“Finnick”) is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende aan de
Barentszstraat 9, 2518 XC Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
86836013. Finnick heeft als belangrijkste doel de uitoefening van een rechtspraktijk in de
advocatuur.
1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkosmt
tussen Finnick en een opdrachtgever (de “Opdrachtgever”) waarop Finnick deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere
vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht en op handelingen van de door Finnick in het
kader van een opdracht ingeschakelde derden.

1.3.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Finnick, haar
directie en door Finnick ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

1.4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het voor het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.6.

Finnick is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Finnick zal
Opdrachtgever ten minste 7 dagen van tevoren informeren over een wijziging en/of aanvulling van
de algemene voorwaarden. Als de Opdrachtgever de wijziging en/of aanvulling niet wil accepteren,
heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met Finnick kosteloos te beëindigen. In dat
geval blijft de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle vergoedingen, kosten en lasten voor
werkzaamheden die Finnick reeds heeft uitgevoerd en/of die zijn uitgevoerd door derden die
Finnick voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen
2.1.

Alle offertes en aanbiedingen van Finnick zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na
30 dagen.

2.2.

Finnick kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
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2.3.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod, dan is Finnick daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Finnick anders aangeeft.

Artikel 3 - Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen Finnick en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
3.2.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Finnick derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Finnick dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.

3.3.

Finnick zal bij de uitvoering van haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle
werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen.

3.4.

Finnick heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een opdracht
aan Finnick houdt mede de bevoegdheid in om eventuele voorwaarden van derden, waaronder
aansprakelijkheidsbeperkingen, namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Finnick is niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen door derden. De toepasselijkheid
van artikel 7:404 BW (opdrachtverlening met het oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke
aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5.

Het de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finnick niet toegestaan
om tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een jaar na afloop daarvan de door Finnick
ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins zonder
tussenkomst van Finnick te werk te stellen.

3.6

Indien door Finnick of door Finnick ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Finnick gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan
de zijde van Finnick daardoor direct of indirect ontstaan.

3.8.

Finnick is gerechtigd jaarlijks per 1 juli haar tarieven aan te passen op basis van de prijsontwikkeling
op grond van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens over het voorafgaande jaar.
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Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1.
Finnick is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
a) zij de Opdrachtgever (en aan Opdrachtgever gelieerde (rechts)personen) nog niet heeft
kunnen identificeren in overeenstemming met de wettelijke vereisten;
b) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt of na het sluiten van de overeenkomst Finnick ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen;
c) de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;
d) door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Finnick kan worden
gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden
zal nakomen;
e) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is; of
f) indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Finnick kan worden gevergd.
4.3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Finnick op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Finnick de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4.

Indien Finnick tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Finnick gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Finnick gerechtigd de overeenkomst terstond
en met onmiddelijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling aan Opdrachtgever, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde
van toerekenbare tekortkoming wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Finnick, zal Finnick in overleg met de
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Finnick extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Finnick anders aangeeft.
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4.8.

In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste
van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Finnick vrij om de
overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van Finnick tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Finnick op de Opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die reeds door Finnick zijn verricht en de eventueel daarvoor bestelde zaken
integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten
5.1.
Tenzij anders overeengekomen, declareert Finnick op basis van de gewerkte tijd tegen de geldende
uurtarieven. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Finnick aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Finnick
aangegeven. Finnick is gerechtigd om periodiek te factureren.
5.2.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan – naar keuze van Finnick – de
wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

5.3.

Indien een factuur door de Opdrachtgever gedeeltelijk wordt voldaan, strekken door de
Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Finnick kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Finnick kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.4.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Finnick
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op.

5.5.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening
van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, tot maximaal het wettelijk toegestane maximum voor
vergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.
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Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1.
Indien Finnick aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
6.2.

Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken in de prestatie van Finnick uiterlijk binnen 12
maanden nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, aan
Finnick kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever eventuele gebreken niet binnen deze termijn aan
Finnick meldt, kan hij op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen.

6.3.

Finnick is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Finnick is uitgegaan
van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4.

De aansprakelijkheid van Finnick is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op
grond van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Finnick komt.

6.5.

Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering op grond van de in artikel 7.4 genoemde
verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Finnick beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van Opdrachtnemer over de afgelopen 12 maanden.

6.6.

Finnick is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Finnick aan de overeenkomst te
laten beantwoorden; en
c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
Finnick is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Finnick of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7 - Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Finnick voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Finnick
toerekenbaar is. Indien Finnick voor dergelijke schade door derden wordt aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Finnick zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Finnick, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Finnick en derden ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
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Artikel 8 - Privacy
8.1.
Finnick is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voor alle persoonsgegevens die zij ontvangt van haar cliënten in verband
met haar dienstverlening. Finnick verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens enkel in het kader
van haar dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, tenzij anders is
aangegeven.
8.2.

Finnick gaat zorgvuldig en veilig om met persoonsgegevens van haar cliënten. Meer informatie over
de verwerking van persoonsgegevens door Finnick is te vinden in het privacy statement van Finnick,
dat beschikbaar is op haar website (www.finnicklegal.nl).

Artikel 9 - Intellectuele eigendom
Finnick behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Finnick heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op alle rechtsbetrekkingen met Finnick is Nederlands recht van toepassing.
10.2

Klachten kunnen overeenkomstig de kantoorklachtenregeling aan Finnick worden voorgelegd. Deze
regeling is te vinden op de website van Finnick (www.finnicklegal.nl).

10.3.

Klachten en geschillen die na behandeling niet zijn opgelost worden in eerste aanleg uitsluitend
voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
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