
Algemene Voorwaarden Van Maas Legal Department  
 
1. Definities 
 

a. Van Maas Legal Department: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden: 
de eenmanszaak van Jack J. van Maas die is gevestigd aan het Singel 146, 
1015 AG te Amsterdam, inschrijving KvK nummer 34367254; 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis 
van deze voorwaarden (bedrijfs-)juridische en/of algemene adviesdiensten 
worden verricht; 

 
2.  Toepasselijkheid  
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen 
tussen Van Maas Legal Department en opdrachtgever, behoudens afwijkende 
afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd en door beiden uitdrukkelijk 
zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval van wijziging van 
deze voorwaarden door Van Maas Legal Department gelden de gewijzigde 
voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.vanmaaslegaldepartment.nl voor 
alle nieuwe opdrachten. 
 
2.2 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. Van Maas Legal Department en de 
opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij 
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht worden genomen. 
 
 
3. Opdrachten, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 
 
3.1 Van Maas Legal Department zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de 
zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
 
3.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door J.J. Van Maas. Dat geldt ook 
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een 
andere persoon wordt uitgevoerd.  
 
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever 
aan Van Maas Legal Department geven opdracht door Van Maas Legal Department 
als zodanig is ontvangen en bevestigd of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen 
met uitvoering van de overeenkomst.  
 
3.4  Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens 
opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.  
 



3.5  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, 
aard of strekking van de opdracht of de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor 
bepaalde tijd is aangegaan.  
 
3.6   Van Maas Legal Department adviseert niet over buitenlands recht.  
 
3.7   Van Maas Legal Department is bevoegd in het kader van uitvoering van 
opdrachten namens de opdrachtgever derden in te schakelen. Zo mogelijk gebeurt 
dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van 
deurwaarders, vertalers en procureurs/procesadvocaten zonder overleg plaatsvindt. 
Van Maas Legal Department is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.  
 
3.8   De opdrachtgever vrijwaart Van Maas Legal Department voor alle aanspraken 
van derden en de door Van Maas Legal Department in verband daarmee te maken 
kosten, voor zover die op enigerlei wijze verband houden met de voor de 
opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  
 
3.9   Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.  
 
3.10 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.  
 
3.11 Een opdracht kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, ook na 
aanvaarding, en is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele materiële of 
immateriële schade bij u en/of derden als gevolg van de weigering. 
 
3.12 Een door Van Maas Legal Department gemaakte indicatie of schatting van 
kosten dient uitsluitend om de opdrachtgever in staat te stellen een afweging te 
maken van de met de opdracht gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of 
schatting kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
 
3.13 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten. 
 
 
4. Honorering en incasso  
 
4.1 Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, is het 
honorarium van Van Maas Legal Department niet afhankelijk van een eventuele 
uitkomst of resultaat van de werkzaamheden. 
 
4.2 De tarieven van Van Maas Legal Department kunnen variëren afhankelijk van 
de opdracht en de vereiste ervaring en specialistische kennis. Van Maas Legal 
Department is gerechtigd haar tarieven periodiek te wijzigen.  
 
4.3   Declaraties van Van Maas Legal Department dienen binnen 14 dagen per bank 
te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval 
is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van 



incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, 
alsmede de wettelijke rente, aan Van Maas Legal Department te vergoeden.  
 
4.4 Zolang het honorarium niet door de opdrachtgever is voldaan is opdrachtgever 
niet gerechtigd op enige wijze gebruik te maken van de geleverde diensten en/of 
documenten. 
 
4.5   Van Maas Legal Department is steeds gerechtigd voor te verrichten 
werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen. Deze worden aan het 
eind van de opdracht of tussentijds verrekend.  
 
 
5.   Aansprakelijkheid, reclames en klachten 
 
5.1  Van Maas Legal Department is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg 
van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover deze tekortkoming 
het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid mocht worden 
verwacht danwel opzet of grove schuld. Van Maas Legal Department is nooit 
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat 
verstrekte informatie door de opdrachtgever 
 
5.2 De aansprakelijkheid van Van Maas Legal Department is steeds beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van 
Van Maas Legal Department wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat 
volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Van 
Maas Legal Department komt. Deze verzekering kent beperkingen in dekking, onder 
meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen 
per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.  
 
5.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om 
welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Van Maas Legal Department beperkt tot 
het honorarium dat door Van Maas Legal Department aan opdrachtgever in rekening 
is gebracht en tijdig is voldaan in de 6 maanden voorafgaande aan het moment 
waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een 
maximumaansprakelijkheid van € 5.000.  
 
5.4   De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen 
ten behoeve van J.J. van Maas alsmede de (overige) voor en tevens namens Van 
Maas Legal Department werkzame personen die voor uitvoering van de opdracht 
worden ingeschakeld. Bij het inschakelen door Van Maas Legal Department van 
derden, is Van Maas Legal Department jegens de opdrachtgever nimmer 
aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Voor het geval de opdrachtgever 
de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Van Maas Legal 
Department voor elke aanspraak van de derde in verband met die 
aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor Van Maas 
Legal Department. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte 
aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens 
voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Van Maas 
Legal Department, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een 
opdracht door Van Maas Legal Department.  



 
5.5   Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens 
Van Maas Legal Department in verband met door Van Maas Legal Department 
verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na 
de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen 
zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.  
 
5.6 Van Maas Legal Department is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
5.7 Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, 
doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden 
zijn verricht, schriftelijk aan Van Maas Legal Department te berichten, bij 
overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Van Maas Legal Department 
ter zake van klachten en fouten komt te vervallen.   
 
5.8 In geval van een door Van Maas Legal Department gegrond bevonden klacht 
over verrichte werkzaamheden heeft Van Maas Legal Department het recht de 
betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke 
termijn. Van Maas Legal Department is niet gehouden tot vergoeding van enige 
schade, behalve in geval deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van 
Van Maas Legal Department. Van Maas Legal Department kan slechts klachten ter 
zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet 
zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten 
uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten 
aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.   
 
 
6.  Toepasselijk recht en geschillen   
 
6.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Maas Legal Department partij is, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
 
6.2  De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich 
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
 


