
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

van J.B. Leidparro B.V. 

Joint Forces Legal  

 

Artikel 1: Het Kantoor 

1.1. De besloten vennootschap J.B. Leidparro B.V., mede handelend onder de naam 

Joint Forces Legal, hierna te noemen: "Het Kantoor", is een besloten vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is gevestigd te Rotter-

dam, Handelsregisternummer 24481037. De vennootschap stelt zich ten doel de 

uitoefening van de rechtspraktijk (waaronder advocatuur).  

  

Artikel 2: De Overeenkomst 

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgop-

dracht, aanvullende opdracht of wijziging van opdrachten daarin begrepen. Een 

opdracht komt tot stand met Het Kantoor als zodanig. Dit geldt ook indien het de 

uitdrukkelijke- of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht 

door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 

BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 

7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen 

waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid 

3.1. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Het Kantoor dan wel van haar 

bestuurders en/of haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetref-

fende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Het Kantoor 

wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en 

de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering komen overeen 

met de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, 

daaraan stelt. 

 

3.2 Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde ver-

zekering mocht plaatsvinden, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt 

tot het bedrag van het door de opdrachtgever in het kader van de desbetreffende 

opdracht in de desbetreffende maand c.q. declaratieperiode aan Het Kantoor be-

taalde honorarium tot een maximum van EUR 25.000,--.  
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3.3. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeur-

tenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Het Kantoor 

rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW. 

 

3.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden 

geen rechten ontlenen. 

 

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever 

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Het Kantoor ten 

behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient 

de opdrachtgever de derde er op te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze alge-

mene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. 

 

4.2. De opdrachtgever vrijwaart Het Kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen 

schade te hebben geleden door- of verband houdende met door Het Kantoor ten 

behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

 

4.3. Betaling van declaraties van Het Kantoor dient, zonder opschorting of verreke-

ning, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In afwijking daarvan die-

nen voorschotdeclaraties per omgaande, doch in ieder geval voor aanvang van de 

werkzaamheden, voldaan te worden. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband 

houden met de invordering van declaraties -met een minimum van 15% over het 

te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelij-

ke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal 

voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in 

het ongelijk wordt gesteld.  

 

4.4. Het Kantoor is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wan-

neer facturen ouder dan 14 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschot-

nota's of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico op een op-

drachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering 

van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. 
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4.5. Het kantoor is gerechtigd haar declaraties, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te 

verrekenen met gelden, die Het Kantoor voor, van en/of ten behoeve van de op-

drachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de 

Stichting Beheer Derdengelden Joint Forces Legal of een andere derde. Op-

drachtgever verleent hierbij Het Kantoor en de genoemde Stichting of andere der-

den uitdrukkelijk en onherroepelijk volmacht respectievelijk toestemming om even-

tuele voor, van en/of ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden te verre-

kenen met- of aan te wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan Het 

Kantoor verschuldigd is. 

 

Artikel 5: Inschakeling van derden 

5.1. Het Kantoor zal bij de inschakeling van niet voor het Kantoor werkzame derden de 

nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor te-

kortkomingen van welke aard dan ook van deze derde. 

 

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de 

opdracht willen beperken, gaat Het Kantoor er vanuit en bevestigt zij zonodig bij 

deze dat alle aan haar door de opdrachtgever gegeven opdrachten de bevoegd-

heid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de 

opdrachtgever te aanvaarden. 

 

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen staat Het Kantoor jegens deze der-

den niet in voor betaling van honoraria en kosten door de opdrachtgever.  

 

Artikel 6: Tarieven 

6.1. Alle opdrachten zullen tegen het overeengekomen honorarium worden uitgevoerd, 

of bij gebreke daarvan tegen een redelijk honorarium, dat in beginsel wordt vast-

gesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de 

(uur)tarieven die door het kantoor jaarlijks worden vastgesteld. Alle te declareren 

bedragen worden vermeerderd met eventuele verschotten (zoals griffiegelden, 

deurwaarderskosten, kosten van derden, etc.) en (indien van toepassing) de wet-

telijk verschuldigde omzetbelasting. Het honorarium en overige kosten zullen in 

beginsel eenmaal per 14 dagen danwel eenmaal per maand over de onmiddellijk 

daaraan voorafgaande periode aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien 

van een specificatie. 
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6.2. Het Kantoor heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door 

haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. 

Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een ver-

hoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht 

tussen Het Kantoor enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdracht-

gever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op 

de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtge-

ver is toegezonden, na verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskos-

tenvergoeding. 

 

Artikel 7: Klachten 

 Een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden moet 

schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Het Kantoor. 

 

Artikel 8: Diverse Onderwerpen 

8.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle perso-

nen die bij de uitvoering door en/of namens Het Kantoor van enige opdracht zijn 

ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Het 

Kantoor aansprakelijk zou kunnen zijn.  

 

8.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Het Kantoor is Nederlands 

recht van toepassing. 

 

8.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Rotterdam. Het 

Kantoor heeft het recht om in plaats daarvan de bevoegde rechter van de woon-

plaats van de opdrachtgever te adiëren. 

 

8.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; 

de Nederlandse tekst is, bij enig verschil van inhoud of strekking, bindend. 
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