
 
 
 
Algemene Voorwaarden Legal-DNA  
  
Artikel 1 – Definities  
  
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Legal-DNA.  
Legal-DNA: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Legal-DNA B.V. (KvK 61069337), statutair gevestigd te Rotterdam.  
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die een opdracht geeft aan Legal-DNA.  
Overeenkomst: de (al dan niet schriftelijk) gemaakte afspraken tussen Opdrachtgever en 
Legal-DNA.  

Artikel 2 – Algemeen   
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, levering, 
Overeenkomst en overige rechtsverhoudingen tussen Legal-DNA en Opdrachtgever, voor 
zover van de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is 
afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal 
beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud en strekking ervan zal uitsluitend de 
Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.
  
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden zijn niet 
van toepassing. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van 
Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen 
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel 
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  
2.4 Tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt, verbinden partijen 
zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars 
organisatie waarvan partijen kennis nemen. 

Artikel 3 – Overeenkomst en Dienstverlening  
 
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Legal-DNA Opdrachtgever een 
opdrachtbevestiging stuurt en eindigt door volbrenging van de opdracht.   
3.2 Partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen, zonder jegens 
de andere partij schadeplichtig te zijn. Bij opzegging van de Overeenkomst dient 
Opdrachtgever de door Legal-DNA tot aan het moment van opzegging gemaakte kosten 
te vergoeden.   
3.3 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Legal-DNA. De werking 
van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is hierbij volledig uitgesloten.
  
3.4 Voor alle diensten van Legal-DNA geldt dat deze inspanningsverbintenissen 
betreffen, wat inhoudt dat Legal-DNA voor deze diensten geen resultaat kan garanderen. 
Legal-DNA zal echter bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen, hetgeen 
inhoudt dat Legal-DNA werkzaamheden naar beste weten en kunnen zal verrichten en 
daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van hem verwacht kan worden.
  
3.5 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Legal-DNA 
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor en tijdens het uitvoeren van de 
Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Legal-DNA ter 
beschikking te stellen.   
3.6 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet is Legal-DNA gerechtigd 
de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens 
zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.  

Artikel 4 – Prijzen en Betaling   
 
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium, dat 
Opdrachtgever aan Legal-DNA dient te voldoen, berekend op basis van het aantal 
bestede uren, vermenigvuldigd met de door Legal-DNA vast te stellen uurtarieven en 
vermeerderd met de BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden 
opgelegd. Opdrachtgever is zich er van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder 
vastgestelde inschatting van de te besteden uren anders kan zijn dan de daadwerkelijk 
besteedde tijd.   
4.2 Voor werkzaamheden buiten kantoor van Legal-DNA worden uurlonen, reis- en 
wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele 
andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en 
wachttijdvergoeding bedraagt 100% van het dan geldende uurloon.   
4.3 Legal-DNA is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens 
de loop van de werkzaamheden, van de Opdrachtgever een voorschot te vragen voor de 
reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Legal-DNA in 
redelijkheid worden vastgesteld. Legal-DNA zal zijn werkzaamheden voor 
Opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat Opdrachtgever dat voorschot heeft 
voldaan.  
4.4 Legal-DNA zal de verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever in rekening brengen 
middels een gespecificeerde factuur. Facturen zullen elektronisch per e-mail naar 
Opdrachtgever verzonden worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  
4.5 Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum over te gaan tot volledige 
betaling van de betreffende factuur van Legal-DNA (zonder aftrek, korting of 
verrekening), bij gebreke waarvan Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is en Legal-
DNA bevoegd is, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de 
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten. 

Artikel 5 – Levering   
 
5.1 Levering van documenten geschiedt per e-mail en adviezen worden telefonisch of per 
e-mail verstrekt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.   
5.2 Alle door Legal-DNA genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht 
worden genomen. De leveringstermijnen kunnen echter niet beschouwd worden als fatale 
termijnen waarbinnen geleverd dient te worden en Legal-DNA kan onder geen enkele 
omstandigheid aansprakelijk worden gesteld indien de leveringstermijn overschreden 
mocht worden. Indien een termijn overschreden gaat worden zullen partijen zo spoedig 
mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.  
5.3 Legal-DNA is gerechtigd derden te betrekken, dan wel werkzaamheden door derden 
als onderaannemer uit te laten voeren bij de uitvoering van de Overeenkomst. Legal-
DNA zal daarbij telkens verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit van de 
dienstverlening en de correcte uitvoering van de Overeenkomst.  
5.4 Indien Opdrachtgever een voorschot verschuldigd is en/of indien Legal-DNA nadere 
informatie of bescheiden van Opdrachtgever behoeft om aan zijn verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst te kunnen voldoen, vangt de leveringstermijn aan op de dag 
waarop Legal-DNA het voorschot en/of de ontbrekende informatie en bescheiden heeft 
ontvangen. Legal-DNA is niet gehouden schadevergoeding te betalen voor mogelijke 
schade die ontstaat door een dergelijke opschorting van de leveringstermijn.  
5.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven alle intellectuele 
eigendomsrechten en andere rechten op de door Legal-DNA verstrekte en/of bij de 
uitvoering van een opdracht vervaardigde werken bij Legal-DNA berusten. 
Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever gerechtigd de verstrekte 
documenten die naar hun aard daartoe bestemd zijn, zoals (standaard) contracten, 
voorwaarden en offertes, voor eigen gebruik te verveelvoudigen en aan derden ter hand te 
stellen.  
5.6    Het in dit artikel bedoelde gebruiksrecht gaat in nadat volledige betaling door 
Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende 
verplichtingen is voldaan.  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid  
 
6.1 Indien de uitvoering van een Overeenkomst door Legal-DNA leidt tot 
aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Legal-DNA beperkt tot het bedrag dat de 
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Legal-DNA in het desbetreffende geval 
uitkeert. Een kopie van de Nederlandstalige polis kan op verzoek van Opdrachtgever 
worden toegezonden. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Legal-
DNA om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Legal-DNA 
beperkt tot het in dat kalenderjaar in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde 
honorarium (minus BTW) voor de betreffende individuele opdracht waaruit de 
aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 150.000,- (honderdvijftigduizend 
Euro).   
6.2 Legal-DNA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Legal-DNA niet tijdig 
de gevraagde informatie ontvangt en/of is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.   
6.3 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- 
en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Legal-DNA één jaar. 

Artikel 7 – Vrijwaring  
 
7.1 Opdrachtgever vrijwaart Legal-DNA i) van alle aanspraken op schadevergoeding 
door gebruik van een door Legal-DNA opgesteld document voor een ander doeleinde dan 
waarvoor het is opgesteld, alsmede ii) van  alle aanspraken van derden, inclusief de 
kosten van rechtsbijstand, die op enigerlei samenhangen met de voor Opdrachtgever 
verrichte werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld van Legal-DNA.   

8 Nietigheid  
 
8.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst 
nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op 
andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van 
desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven. 
8.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig 
zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere 
wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te 
treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de 
overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand 
blijft. 

Artikel 9 – Rechtskeuze en bevoegde rechter  
 
9.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Legal-DNA, alsmede de interpretatie 
en uitleg van de Overeenkomst wordt exclusief beheerst door Nederlands recht met 
uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels.   
9.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Legal-DNA is gevestigd is bij 
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.  
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