
 

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 24Legal B.V. 
 

24Legal B.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64795187 
 
 
1 Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden van 24Legal B.V. (hierna: 

“24Legal”) zijn van toepassing op alle werkzaamheden van 
24Legal.  

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door 
de opdrachtgever gehanteerd worden of waarnaar de 
opdrachtgever verwijst, is uitgesloten.  

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden 
slechts schriftelijk overeengekomen en gelden dan alleen 
voor de opdracht waarop die afwijking betrekking heeft, 
niet voor aanvullende of vervolgopdrachten. Voor 
aanvullende en vervolgopdrachten gelden onderhavige 
algemene voorwaarden.  

1.4 Uitsluitend 24Legal geldt tegenover de opdrachtgever als 
opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 
Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.  

1.5 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die 
natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of 
indirect aan 24Legal verbonden zijn of die anderszins bij de 
dienstverlening door of vanwege 24Legal zijn betrokken. 

 
2 Uitvoering werkzaamheden 
2.1 De uitvoering van de door 24Legal te verrichten 

werkzaamheden vindt in nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever plaats. De opdrachtgever verstrekt aan 
24Legal alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is 
voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.  

2.2 24Legal kan voor rekening van de opdrachtgever naar 
eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van 
werkzaamheden. 24Legal zal dat zoveel mogelijk in overleg 
met de opdrachtgever doen. 24Legal mag de door 
bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder 
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) namens de 
opdrachtgever aanvaarden. 

2.3 Iedere opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever uitgevoerd en niet van derden. Derden 
kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen 
rechten ontlenen. 

2.4 Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met 
behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere 
vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar 
risico’s aan kleven zoals, vervorming, vertraging, 
verdwijning en virussen. 24Legal is niet aansprakelijk voor 
daaruit voortvloeiende schade, tenzij sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van 24Legal.   

  
3 Vergoeding en kosten 
3.1 De vergoeding die 24Legal met de opdrachtgever 

afspreekt voor haar werkzaamheden, wordt vastgelegd in 
de opdrachtbevestiging. De vergoeding wordt 
vermeerderd met BTW, indien van toepassing. 

3.2 Verschotten, onkosten en kosten voor derden worden 
afzonderlijk in rekening gebracht. 

3.3 De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de 
tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, 
wanneer de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht 
wordt uitgebreid of gewijzigd. Daaruit voortvloeiend 
meerwerk komt voor rekening van de opdrachtgever.  
 

4 Betaling 
4.1 24Legal factureert maandelijks, maar kan er ook voor 

kiezen om bij afronding van een (deel)opdracht direct te 
factureren.  

4.2 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na 
factuurdatum.  

4.3 Indien de opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na 
declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de 
hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans 
tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan 
staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast. 

4.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de 
opdrachtgever naar het oordeel van 24Legal daartoe 
aanleiding geeft, kan 24Legal van de opdrachtgever te 
verlangen, dat deze binnen een door 24Legal te stellen 
termijn (aanvullende) zekerheid stelt in een door 24Legal 
te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de 
verlangde zekerheid te stellen, mag 24Legal, onverminderd 
haar overige rechten, de verdere uitvoering van de 
opdracht onmiddellijk opschorten zonder daartoe jegens 
de opdrachtgever schadeplichtig te zijn.  

4.5 Als een betaling niet tijdig of volledig door 24Legal wordt 
ontvangen, is de opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. In dat geval is het 
24Legal toegestaan om een rente van 1% per maand of 
een gedeelte daarvan te rekenen over het volledige bedrag 
van de openstaande factuur of facturen. Daarnaast kan 
24Legal de werkzaamheden opschorten of de opdracht 
beëindigen zonder aansprakelijk te zin voor eventuele 
schade die daaruit voortvloeit.  



 

 
 

4.6 Indien 24Legal een vordering wegens het uitblijven ter 
incasso uit handen geeft of zelf ter hand neemt, zal zij de 
opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De 
opdrachtgever is in dat geval naast de hoofdsom en rente 
een vergoeding verschuldigd voor alle in redelijkheid te 
maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een 
minimum van 15% van de hoofdsom. Als de opdrachtgever 
een consument is, geldt daarentegen de Wet 
Incassokosten.  

4.7 Betaling strekt eerst in mindering op de kosten, daarna op 
de rente en tot slot op de verschuldigde hoofdsom.  

 
5 Aansprakelijkheid 
5.1 24Legal is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de 

opdrachtgever, welke direct het gevolg is van een aan 
24Legal toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van 
een opdracht en in alle gevallen nadat 24Legal door een 
ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld de 
tekortkoming binnen een redelijke termijn ongedaan te 
maken. De aansprakelijkheid van 24Legal is beperkt tot 
driemaal het gemiddelde factuurbedrag over de laatste 12 
maanden, met een maximum van in totaal EUR 10.000,- en 
zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat haar 
aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met 
het eigen risico dat  krachtens de polis niet ten laste van de 
verzekeraar komt.  

5.2 24Legal is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolg-
schade, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten of 
winst, immateriële schade, gemis aan besparingen, schade 
van derden, door welke oorzaak ook ontstaan.  

5.3 24Legal is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt 
doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit 
artikel 2.1. voortvloeiende informatieverplichting. 

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het 
recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schade 
toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs 
ontdekt kon worden. 

5.5 24Legal is steeds bevoegd de schade van de 
opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 

maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal 
verlenen. 

5.6 De opdrachtgever vrijwaart 24Legal voor aanspraken van 
derden ter zake van schade, welke verband houdt met of 
voortvloeit uit de door 24Legal uitgevoerde opdracht, 
indien en voor zover 24Legal daarvoor krachtens het 
bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever 
aansprakelijk is. 

5.7 De in dit artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen 
gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of 
bewuste roekeloosheid van 24Legal of in het geval de 
beperking in strijd is met dwingend recht. 

 
6 Intellectuele eigendom 
6.1 De rechten van intellectuele eigendom op de door 24Legal 

opgestelde stukken, documenten en materialen berusten 
bij 24Legal. De opdrachtgever ontvangt slechts een 
gebruiksrecht op deze stukken, documenten en materialen 
om deze te gebruiken voor het doel waardoor deze zijn 
opgesteld.  

6.2 Door het geven van een opdracht aan 24Legal, geeft de 
opdrachtgever aan 24Legald tevens toestemming om 
kosteloos de naam en logo van de opdrachtgever te 
plaatsen op de website van 24Legal zodat daaruit blijkt dat 
24Legal diensten heeft verricht voor de opdrachtgever. 
Indien de opdrachtgever daar geen prijs (meer) op stelt, 
kan zij dat schriftelijk aan 24Legal meedelen. Nadere 
vermeldingen over de relatie tussen partijen worden in 
onderling overleg bepaald.  
 

7 Toepasselijk recht en geschillen 
7.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen 24Legal en de 

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Alle geschillen die verband houden met de 

rechtsverhouding tussen 24Legal en de opdrachtgever 
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 
worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Utrecht. 

 
 
 
 
 


