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Algemene Voorwaarden van Koorn at Law B.V. 
 
 
Artikel 1 Definities 

In de Voorwaarden worden de volgende termen, tenzij anders is 
aangegeven, in de navolgende betekenis gebruikt: 
Koorn at Law: Koorn at Law B.V., een besloten vennootschap 

naar Nederlands recht gevestigd te  
‘s-Gravenhage en als zodanig ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 
53776348; 

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en 
Koorn at Law te bepalen werkzaamheden die 
door of via Koorn at Law verricht dienen te 
worden en de voorwaarden waaronder dit dient 
te geschieden;  

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Koorn at Law een 
Opdracht geeft; 

Partijen: Opdrachtgever, en/of een derde in een 
rechtsverhouding waarop de Voorwaarden van 
toepassing zijn verklaard, en Koorn at Law; en 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Koorn at Law 
die zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 
53776348. 

 
Artikel 2 Reikwijdte 
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van een 

Opdracht die door of via Koorn at Law, door de personen die voor 
Koorn at Law werkzaam zijn, althans derden die door Koorn at Law 
bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld, wordt verricht, 
tenzij Partijen bij de Opdracht schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeenkomen.  

2.2 De Voorwaarden zijn mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van 
de activiteiten verricht door Stichting Derdengelden Koorn at Law in 
het kader van een Opdracht. 

2.3 Een Opdracht wordt, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 
7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of via Koorn 
at Law. 

2.4 De Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten 
en vervolgopdrachten van een Opdrachtgever. De Voorwaarden zijn in 
de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over 
inhoud of strekking van de Voorwaarden zal de Nederlandse tekst 
bindend zijn. 

2.5 Niet alleen Koorn at Law, maar ook alle personen die bij de uitvoering 
van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen 
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op de Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor 
vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, 
indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Koorn at Law 
hebben verlaten. 

 
Artikel 3 Geheimhouding 

Koorn at Law zal gegevens die haar bekend worden in het kader van 
de Opdracht en waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen 
dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. 

 
Artikel 4 Tarieven en kosten 
4.1 Tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen wordt 

het tarief van Koorn at Law in het kader van de uitvoering van een 
Opdracht op grond van een uurtarief vastgesteld. 

4.2 Koorn at Law is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan 
als tijdens de uitvoering van een Opdracht één of meer verrekenbare 
voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling van een dergelijk 
voorschot is Koorn at Law gerechtigd, na voorafgaande aankondiging 
daarvan, de uitvoering van de Opdracht niet aan te vangen, op te 
schorten, dan wel te beëindigen. Tenzij Partijen bij de Opdracht 
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, zullen 
voorschotten worden verrekend met de declaraties voor de uitvoering 
van (i) de betreffende Opdracht en/of (ii) andere Opdrachten voor 
Opdrachtgever. 

4.3 De door Koorn at Law gemaakte en/of vooruitbetaalde (on)kosten in 
het kader van een Opdracht worden separaat in rekening gebracht.  

4.4 De (on)kosten gemaakt door een ingeschakelde derden worden door 
Opdrachtgever rechtstreeks aan deze derde voldaan, tenzij Partijen 
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

4.5 Enige offerte of prijsafspraak is exclusief (on)kosten zoals, maar niet 
beperkt tot, reiskosten, kopieer- en faxkosten, koeriersdiensten, 
internationale telefoongesprekken, externe kosten van dataresearch, 
kosten van overwerk door secretaresses, deponeringskosten, 
griffierechten (vast recht), kosten van vertalingen en andere kosten of 
belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of Partijen 
schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

4.6 Ter discretie van de Opdrachtgever kan de declaratie algemeen of 
gedetailleerd omschreven worden. De algemene declaratie zal het 
totaal aan verschuldigd honorarium voor verrichte werkzaamheden en 
de totale kosten met betrekking tot de Opdracht weergeven. In het 
andere geval zal aan de declaratie een gedetailleerde omschrijving 
worden gehecht waaruit blijkt: (i) welke personen werkzaamheden 
hebben verricht in de Opdracht (in tijdseenheden van 1/10 per uur); (ii) 
het werk dat verricht is, (iii) de bestede tijd aan de Opdracht, en (iv) 
het totaal aan verschuldigd honorarium en kosten. 

4.7 Koorn at Law declareert maandelijks, waarbij betaling dient te 
geschieden binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, tenzij 
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Partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere declaratie- en/of 
betalingstermijn zijn overeengekomen. Betaling dient te geschieden 
door overmaking van het gedeclareerde bedrag, met inachtneming van 
artikel 4.4, naar de op de declaratie vermelde bankrekening van Koorn 
at Law.  

4.8 Indien Koorn at Law de betaling van een declaratie niet binnen 
veertien (14) dagen na dagtekening van de declaratie heeft ontvangen, 
is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is 
Koorn at Law gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te 
brengen. 

4.9 Indien betaling van een declaratie langer dan dertig (30) dagen na 
dagtekening van de declaratie achterwege blijft, kan Koorn at Law de 
uitvoering van de betreffende Opdracht en/of andere Opdrachten voor 
de betreffende Opdrachtgever opschorten totdat betaling is geschied. 

 
Artikel 5 Inschakelen van derden 
5.1 Koorn at Law voert, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voorafgaand 

aan het inschakelen van derden overleg met de Opdrachtgever en 
neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. 

5.2 Koorn at Law is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen 
van in te schakelen derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.  

5.3 Met in achtneming van artikel 5.1, zal Koorn at Law niet aansprakelijk 
zijn voor fouten die door deze derde onverhoopt mochten worden 
gemaakt. 
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle (on)kosten die verband 

houden met de uitvoering van een Opdracht door Koorn at Law. Op 
verzoek van Koorn at Law zal Opdrachtgever onmiddellijk haar 
verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de betaling van deze 
(on)kosten. 

6.2 Koorn at Law noch de voor haar werkzame personen zijn aansprakelijk 
voor door Opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: de 
gelaedeerde) geleden schade, behalve indien en voor zover is komen 
vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld 
of opzet van de zijde van Koorn at Law en/of de voor haar werkzame 
personen bij de uitvoering van een Opdracht. Voornoemde 
aansprakelijkheid betreft ook een nalaten van Koorn at Law en/of de 
voor haar werkzame personen. Koorn at Law en/of de voor haar 
werkzame personen zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

6.3 In aanvulling op artikel 6.2, is iedere aansprakelijkheid van Koorn at 
Law en/of de voor haar werkzame personen beperkt tot (i) het bedrag 
dat in het kader van de desbetreffende Opdracht door Koorn at Law is 
gedeclareerd, althans voor zover van toepassing (ii) het bedrag dat uit 
hoofde van de door Koorn at Law gesloten verzekering wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het volgens de betreffende 
verzekeringspolis geldende eigen risico.  
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6.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht van een 
Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt 
toegebracht, waarvoor Koorn at Law aansprakelijk is, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop 
de door Koorn at Law afgesloten algemene 
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het 
volgens de betreffende verzekeringspolis geldende eigen risico. 

6.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook 
(incl. vorderingen tot vergoeding van schade) jegens Koorn at Law 
en/of de voor haar werkzame personen in verband met door haar 
verrichte werkzaamheden in het kader van een Opdracht vervallen in 
ieder geval een jaar na het moment waarop de betrokkene: (i) bekend 
werd, of (ii) redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze 
rechten en bevoegdheden.  

 
Artikel 7 Beëindiging van een Opdracht 
7.1 Opdrachtgever heeft het recht om de Opdracht te beëindigen op elk 

tijdstip voor welke reden dan ook. Koorn at Law heeft een zelfde recht, 
waarbij een redelijke kennisgeving in acht wordt genomen, zodat 
Opdrachtgever maatregelen kan nemen voor alternatieve 
vertegenwoordiging.  

7.2 Koorn at Law is onder andere bevoegd tot beëindiging van de 
Opdracht in geval van: (i) niet-betaling van declaraties; (ii) het verzuim 
van Opdrachtgever of de weigering om openheid van zaken te geven, 
samen te werken, de inspanningen van Koorn at Law te ondersteunen; 
(iii) het geven van onjuiste informatie, het achterhouden van informatie 
of de weigering om belangrijke feiten aan Koorn at Law te openbaren; 
(iv) het verzuim of de weigering van Opdrachtgever om advies van 
Koorn at Law te accepteren (en uit te voeren); (v) in geval van (de 
ontdekking van) belangenverstrengeling met een andere cliënt van 
Koorn at Law; of (vi) enige andere reden toegestaan of voorgeschreven 
onder de Gedragsregels van de Orde van Advocaten. 

7.3 Bij beëindiging van de relatie door de Opdrachtgever of door Koorn at 
Law is de Opdrachtgever op verzoek van Koorn at Law verplicht alle 
stukken en documenten te ondertekenen die Koorn at Law 
noodzakelijk acht voor de beëindiging van de behandeling van het 
dossier. 

7.4 In alle in artikel 7 genoemde gevallen behoudt Koorn at Law het recht 
tot een volledige vergoeding van gedeclareerde, gemaakte en nog te 
declareren uren, (on)kosten en andere schade.  
 

Artikel 8 Toepasselijk recht 
8.1 Op een Opdracht, alsook iedere andere rechtsverhouding waarop de 

Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
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8.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen 

een Opdrachtgever, of een derde indien de Voorwaarde van toepassing 
zijn, en Koorn at Law mocht ontstaan, kennis te nemen. 

 
 
December 2011 

*** 
  


