
ALGEMENE VOORWAARDEN VYBORG LEGAL 

 

ARTIKEL 1 

Vyborg Legal, gevestigd te Oegstgeest (KvK nummer 55533728), is een eenmanszaak welke zich ten doel stelt 

de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. 

 

ARTIKEL 2 

Vyborg Legal verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met Vyborg Legal gesloten 

overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 3 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, met inbegrip van iedere vervolgopdracht 

en aanvullende opdracht, die aan Vyborg Legal schriftelijk, mondeling of stilzwijgend is gegeven, ongeacht of 

de opdracht wordt verricht in de hoedanigheid van advocaat, projectjurist of anderszins. Alle (rechts)personen 

die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld alsmede alle (rechts)personen voor wie Vyborg Legal 

bij de uitvoering van enige opdracht aansprakelijk zou kunnen zijn, kunnen zich op deze algemene 

voorwaarden beroepen.  

 

ARTIKEL 4 

Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 

7:409 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vyborg Legal. Dat geldt ook indien 

het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaald 

persoon zal worden uitgevoerd. 

 

ARTIKEL 5 

De opdrachtgever staat toe dat Vyborg Legal en de door of vanwege Vyborg Legal bij de uitvoering van een 

opdracht betrokken personen gegevens betreffende de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan 

Vyborg Legal verbonden personen, voor zover nodig of nuttig voor het relatiebeheer. 

 

ARTIKEL 6 

Vyborg Legal voert de aan haar verstrekte opdracht uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van 

zaken. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten – onverhoopt – een 

gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Vyborg Legal tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, 

geldt dat iedere aansprakelijkheid van Vyborg Legal steeds zal zijn beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door Vyborg Legal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst 

voor rekening van Vyborg Legal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 

dat Vyborg Legal in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en dat door 

opdrachtgever is betaald, tot een maximum van € 50.000,-. 

 

ARTIKEL 7 

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Vyborg 

Legal uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van 

de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan 

geen rechten ontlenen. 

 

ARTIKEL 8 

Het staat Vyborg Legal vrij in het kader van de opdracht diensten van derden te betrekken. Vyborg Legal zal bij 

het inschakelen van derden steeds zorgvuldig te werk gaan en zal met betrekking tot de keuze van een derde 

voor zover nodig overleg voeren met de opdrachtgever. Vyborg Legal is niet aansprakelijk voor de keuze van 

deze derden en evenmin voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan 
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Vyborg Legal gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en 

algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

 

ARTIKEL 9 

De opdrachtgever vrijwaart Vyborg Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand 

daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden. 

 

ARTIKEL 10 

De opdrachtgever is aan Vyborg Legal voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, 

vermeerderd met kantoorkosten, externe kosten (verschotten) en omzetbelasting (BTW). Tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, 

vermenigvuldigd met het toepasselijke, door Vyborg Legal vastgestelde uurtarief. Vyborg Legal is gerechtigd de 

door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. 

 

ARTIKEL  11 

Vyborg Legal is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de 

opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is 

Vyborg Legal gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, 

respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het 

voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. 

 

ARTIKEL 12 

Gewerkte uren en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Door Vyborg Legal te 

verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen veertien dagen na dagtekening te zijn 

voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Bij gebreke van tijdige betaling 

is Vyborg Legal gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de 

inning van een declaratie. 

 

ARTIKEL 13 

Ingeval van niet-betaling van de door of in opdracht van Vyborg Legal voor de opdrachtgever uitgevoerde 

werkzaamheden, zal Vyborg Legal gerechtigd zijn voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te 

verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Vyborg Legal is 

verschuldigd. Voorts is Vyborg Legal bij niet-betaling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat 

volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met de uitsluiting van iedere 

aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

 

ARTIKEL 14 

Gedurende zeven jaar na het afronden van een opdracht wordt het dossier door Vyborg Legal bewaard, waarna 

het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. 

 

ARTIKEL 15 

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vyborg 

Legal. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en worden voorts op 

verzoek kosteloos toegezonden. 

 

Oegstgeest, 6 juli 2012 


