
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN, 1 SEPTEMBER 2021 

 

        Toepasselijkheid en rechtsbetrekking 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

opdracht, inclusief een eventuele vervolgopdracht en nieuwe 

opdracht, die aan CB Law B.V., een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende aan de Keizersgracht 

520H, 1017 EK, Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83610898 (CB Law) wordt verstrekt en op alle 

rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband 

daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of 

andere voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt 

aan, en aanvaard en uitgevoerd door, CB Law, ook indien 

het de intentie is dat een opdracht door één of meer 

bepaalde aan CB Law verbonden personen wordt 

uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 

en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder 

‘aan CB Law verbonden personen’ wordt in deze algemene 

voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten 

behoeve van CB Law en/of een van haar 

groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, 

werkzaam is of is geweest. 

 

3. Deze algemene voorwaarden, inclusief de hierin 

opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid, gelden niet 

alleen ten behoeve van CB Law. Hierop kan ook een beroep 

worden gedaan door en ten behoeve van alle derden 

betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in 

verband daarmee op welke grondslag ook enige 

aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, 

de met CB Law verbonden personen daaronder begrepen 

(voor zover geen afzonderlijke overeenkomst(en) of eigen 

algemene voorwaarden van kracht zijn), alsmede alle 

respectieve rechtsopvolgers. Het bepaalde in deze 

paragraaf, alsmede alle overige bepalingen in deze 

algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve 

van derden te creëren, zijn mede bedoeld als een jegens 

hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding in de zin 

van artikel 6:253 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

         Vrijwaring en aansprakelijkheid 

 

4. De opdrachtgever vrijwaart CB Law en alle aan CB Law 

verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van 

derden die voortvloeien uit of in verband staan met de 

uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke 

kosten van juridische bijstand. 

5. Behalve voor zover dit rechtens onmogelijk is, is alle 

aansprakelijkheid van CB Law, de met haar verbonden 

personen en alle personen betrokken bij de uitvoering van 

de opdracht of op wie op enigerlei wijze in verband daarmee 

enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten (inclusief 

hoofdelijke aansprakelijkheid) in totaal beperkt tot het 

bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 

voor CB Law gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) 

wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen 

risico onder die verzekering(en). Een aanspraak tegen een 

in deze paragraaf genoemde persoon vervalt in ieder geval, 

indien CB Law niet binnen een jaar na de ontdekking van 

een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of 

kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak 

schriftelijk in kennis is gesteld. Indien de verzekeraar om 

welke reden dan ook niet uitkeert, is iedere  

aansprakelijkheid van CB Law beperkt tot het bedrag dat CB 

Law van de opdrachtgever ontving voor de werkzaamheden 

in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De 

opdrachtgever is in dat geval uitsluitend gerechtigd om CB 

Law voor dit beperkte bedrag aan te spreken. 

 

         Inschakeling van derden 

 

6. CB Law mag voor rekening van de opdrachtgever derden 

inschakelen op de door deze derden gestelde voorwaarden. 

CB Law mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele 

aansprakelijkheidsbeperking, namens de opdrachtgever 

aanvaarden. CB Law is niet aansprakelijk voor enige 

tekortkomingen van die derden. 

 

         Honorarium en facturering 

 

7. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan CB Law 

verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de 

aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van 

tijd tot tijd door CB Law vastgestelde uurtarieven, welke zijn 

gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de 

betreffende personen. Ten behoeve van de opdracht 

gemaakte of te maken onkosten worden separaat in 

rekening gebracht. Ter dekking van algemene 

kantoorkosten wordt een vast percentage van 6% van het 

honorarium in rekening gebracht. 

 

8. Alle door CB Law in rekening te brengen bedragen worden 

verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte 

belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De 

betalingstermijn is 15 dagen te rekenen vanaf de 

declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is CB Law 

zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke 

rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. CB Law  



mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot 

vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en 

haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de 

opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig 

voldoet. 

 

        Gegevensbescherming 

 

9. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als 

schriftelijk. De opdrachtgever stemt er mee in dat CB Law 

gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en 

diensten voor opslag van gegevens. CB Law is niet 

aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik 

daarvan. 

 

10. CB Law verwerkt persoonsgegevens van haar 

opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale 

dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. 

Zie voor meer informatie ons privacy en cookiebeleid op 

www.cblawpractice.com. 

 

        Compliance 

 

11. CB Law adviseert slechts, en kan alleen geacht worden te 

adviseren, met betrekking tot Nederlands recht, het recht 

van de Europese Unie daaronder begrepen. 

 

12. CB Law dient op grond van onder meer de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en 

daaraan ontleend beleid de identiteit van de opdrachtgever 

vast te stellen alvorens diensten te verlenen en, onder 

omstandigheden, ongebruikelijke transacties bij de relevante 

autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever hierover te 

informeren. 

 

 

13. Ook uit anderen hoofde kunnen voor CB Law verplichtingen 

ontstaan tot het doen van meldingen of het verschaffen van 

inlichtingen aan autoriteiten of derden, zoals op basis van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de 

Europese richtlijn 2018/822/EU (DAC6) met betrekking tot 

fiscale meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. 

Het voorgaande kan ook van toepassing zijn op andere 

personen die direct of indirect bij de uitvoering van de 

opdracht betrokken zijn. 

 

        Kantoorklachtenregeling 

 

14. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze 

dienstverlening, dan horen wij graag van u. Op onze 

dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van CB Law 

van toepassing. Deze is te raadplegen via 

www.cblawpractice.com. 

 

         Taal, recht- en forumkeuze 

 

15. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het 

Nederlands en in het Engels. In geval van enige 

onduidelijkheid of verschil tussen de Nederlandse en de 

Engelse tekst, is de Nederlandse tekst bindend. Deze 

algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de 

Rechtbank te Amsterdam onder nummer 51/2021 en zijn te 

raadplegen en te downloaden op www.cblawpractice.com. 

 

16. Op alle rechtsbetrekkingen met CB Law, alsmede eventuele 

aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, is Nederlands 

recht van toepassing, behalve indien bij toepassing van de 

regels van het internationale privaatrecht het recht van een 

andere jurisdictie van toepassing is. Geschillen worden in 

eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te 

Amsterdam. 

 

http://www.cblawpractice.com/

