
 

ALGEMENE VOORWAARDEN LITIX LAW B.V. 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht 

(vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten daaronder begrepen) of 

rechtsbetrekking tussen Litix Law B.V. (hierna: “Litix Law”) en een cliënt (hierna: 

“Opdrachtgever”) waarbij Litix Law werkzaamheden dient te verrichten of heeft verricht.   

2. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Uitsluitend Litix Law geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer, ook als het 

de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde 

persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is 

volledig uitgesloten. Werknemers en/of vennoten en/of opdrachtnemers handelend bij de 

uitoefening van professionele werkzaamheden ten behoeve van Litix Law, kunnen niet 

door Opdrachtgever worden aangesproken.  

4. Werkzaamheden worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden 

kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van door Litix Law ten behoeve van 

Opdrachtgever verrichte werkzaamheden c.q. aan de wijze waarop aan die verstrekte 

opdracht al dan niet uitvoering is gegeven.  

5. Litix Law is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de uitvoering van de 

opdracht. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die derden hanteren mogen door 

Litix Law namens Opdrachtgever worden aanvaard. Iedere aansprakelijkheid van Litix 

Law voor handelen c.q. nalaten van deze derden is uitgesloten. Litix Law sluit, mede ten 

behoeve van de eventueel betrokken Stichting Beheer Derdengelden Litix Law, iedere 

aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de 

insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, 

financiële instelling of andere derde.  

6. Opdrachtgever is aan Litix Law voor de uitvoering van de opdracht een honorarium 

verschuldigd, vermeerderd met griffierechten, verschotten c.q. onkosten en 

omzetbelasting. Litix Law brengt Opdrachtgever geen opslag voor kantoorkosten in 

rekening.  

7. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij 

gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Wanneer met 

Opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot dient te betalen voordat met de 

werkzaamheden zal worden begonnen, dan zal dit voorschot met de laatste factuur 

worden verrekend. Indien meerdere facturen open staan is Litix Law gerechtigd het 

betaalde voorschot te verrekenen met de oudste openstaande factuur. Indien Litix Law 

om enige reden ten onrechte geen omzetbelasting in rekening blijkt te hebben gebracht, 

waar achteraf blijkt dat wel omzetbelasting in rekening had moeten worden gebracht, dan 

kan Litix Law het niet als omzetbelasting gerekende bedrag alsnog aan Opdrachtgever 

in rekening brengen en is Opdrachtgever gehouden dat bedrag alsnog aan Litix Law te 

betalen.  

8. Bij niet (tijdige) betaling van door of in opdracht van Litix Law verrichte werkzaamheden 

is Litix Law gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van 

de openstaande facturen heeft plaatsgevonden. Aansprakelijkheid voor schade die 

daardoor voor Opdrachtgever ontstaat is uitgesloten.  



 

 

9. Opdrachtgever vrijwaart Litix Law en aan Litix Law direct of indirect gelieerde 

(rechts)personen (daaronder begrepen Stichting Beheer Derdengelden Litix Law) voor 

aanspraken van derden die voortvloeien uit de door Litix Law voor Opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden. De kosten die Litix Law in verband met dergelijke aanspraken 

van derden moet maken, worden door Opdrachtgever op eerste verzoek aan Litix Law 

vergoed. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.  

10. Iedere aansprakelijkheid van Litix Law is beperkt tot het door de verzekeraar van Litix 

Law ter zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van 

Litix Law onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 

overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de 

werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan 

Litix Law is betaald in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de 

aansprakelijkstelling, zulks met een maximum van EUR 20.000,- (zegge: twintigduizend 

euro). Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers en/of vennoten en/of 

opdrachtnemers van Litix Law is uitgesloten.   

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, vervallen 13 (dertien) 

maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn 

verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet op 

een eerder tijdstip zijn vervallen.   

12. Litix Law is op grond van de wet- en regelgeving verplicht om de identiteit van 

Opdrachtgever vast te stellen. Litix Law is bevoegd en in bepaalde omstandigheden 

verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten, zonder 

Opdrachtgever daarover te informeren.  

13. Litix Law verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring, te vinden 

op www.litixlaw.nl.  

14. Niet alleen Litix Law, maar ook iedere (voorheen) aan Litix Law verbonden 

(rechts)persoon en ieder voor wiens handelen of nalaten Litix Law aansprakelijk is of kan 

zijn, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen (daaronder in ieder geval 

begrepen Stichting Beheer Derdengelden Litix Law). Deze (rechts)personen kunnen zich 

te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen (om niet) gemaakt derdenbeding.  

15. De in deze algemene voorwaarden neergelegde beperkingen en uitsluitingen van de 

aansprakelijkheid gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd is en 

daaruit schade voortvloeit.   

16. Op de dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van Litix Law van toepassing. Deze 

kantoorklachtenregeling is te raadplegen via www.litixlaw.nl.  

17. Op de rechtsverhouding tussen Litix Law en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Behoudens voor zover in de kantoorklachtenregeling niet anders 

is bepaald, worden geschillen tussen Opdrachtgever en Litix Law uitsluitend voorgelegd 

aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.  

18. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien aan 

Opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden wordt aangeboden, dan 

is uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis van deze algemene voorwaarden 

bindend. 

De algemene voorwaarden van Litix Law B.V. zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 
Rotterdam onder nummer 57/2019. 


