
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN C-LEGAL B.V. 
 

1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen 
die ontstaan in verband met opdrachten die aan C-Legal B.V. of aan enige van haar advocaten, 
adviseurs of medewerkers worden verstrekt. 
 

2. Verantwoordelijkheid opdrachten. Alle opdrachten die door een opdrachtgever aan C-Legal 
B.V., of aan enige van haar advocaten, medewerkers of adviseurs worden verstrekt, worden 
uitsluitend aanvaard door C-Legal B.V. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
opdracht en daarmee verband houdende werkzaamheden rust alleen op C-Legal B.V. en niet 
op haar advocaten, adviseurs of medewerkers persoonlijk. De toepasselijkheid van de 
artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

 
3. Aansprakelijkheid. C-Legal B.V. noch haar advocaten, adviseurs en medewerkers in persoon, 

zijn aansprakelijk voor schade in verband met hun (beoogde) werkzaamheden, ongeacht de 
grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende. 
C-Legal B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij CNA Insurance 
Company Ltd. met een wereldwijde dekking van maximaal €5.000.000 per aanspraak en 
maximaal €10.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van €2.500). In het geval van 
schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar worden gemeld en wanneer er dekking is, 
zal de aansprakelijkheid voor schade beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de verzekeraar 
uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. 

 
4. Verjaring. Indien C-Legal B.V. de uitoefening van haar advocatenpraktijk staakt, verjaart iedere 

vordering tot schadevergoeding op C-Legal B.V., haar advocaten, adviseurs en medewerkers 
uiterlijk een jaar na de dag waarop deze uitoefening is gestaakt. 

 
5. Aansprakelijkheid voor derden. Als C-Legal B.V. bij de uitvoering van een opdracht een derde 

inschakelt (waaronder mede wordt begrepen vertalers, externe advocaten en 
rolgemachtigden) dan is C-Legal B.V. niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze 
derde worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, 
heeft C-Legal B.V. de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens 
opdrachtgever te aanvaarden. 

 
6. Derdenbeding. Deze algemene voorwaarden vormen tevens onherroepelijke derdenbedingen 

ten behoeve van de advocaten, adviseurs, medewerkers en andere hulppersonen van C-Legal 
B.V. 

 
7. Klachtenregeling. C-Legal B.V. hanteert voor de afwikkeling van eventuele klachten over de 

totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van haar dienstverlening of 
de hoogte van een declaratie, een kantoorklachtenregeling, welke is gepubliceerd op haar 
website www.c-legal.nl. 

 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Alle rechtsbetrekkingen met C-Legal B.V., alsmede 

die met haar advocaten, adviseurs en medewerkers, die ontstaan in verband met opdrachten 
die aan C-Legal B.V. of aan enige van haar advocaten, adviseurs of medewerkers worden 
verstrekt zijn onderworpen aan Nederlands recht en alle eventuele geschillen die verband 
houden met voornoemde rechtsbetrekkingen zullen exclusief onderworpen zijn aan de 
jurisdictie van de rechter te Amsterdam, Nederland. 


