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Algemene voorwaarden 

 

1. More than Legal is een eenmanszaak. More than Legal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 74032429. 

 

2. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen 

daaraan geen rechten ontlenen. 

 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met More than Legal gesloten 

overeenkomsten, (vervolg)opdrachten en door More than Legal uitgevoerde werkzaamheden.  

 

4. Indien de opdrachtgever de inhoud van door More than Legal verrichte werkzaamheden aan derden 

verstrekt, is de opdrachtgever gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden van More than 

Legal worden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wanneer een derde 

van de inhoud van de werkzaamheden van More than Legal gebruik maakt, is die derde ook aan de 

inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 

 

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor personen die More than Legal bij de 

uitvoering van een opdracht inschakelt. More than Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel 

mogelijk op voorhand overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

More than Legal is gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, 

jurisdictie- en rechtskeuzebedingen van derden te aanvaarden. More than Legal is niet aansprakelijk 

voor tekortkomingen van (deze) derden. 

 

6. Iedere aansprakelijkheid van More than Legal is, voor zover deze niet geheel is uitgesloten, beperkt tot 

het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door More than Legal gesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen 

risico. Indien geen uitkering onder deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 

het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,-. 

Ook indien More than Legal een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, 

is de aansprakelijkheid van More than Legal beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. Voor het 

meerdere in aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief kosten van juridische bijstand) zal 

de opdrachtgever More than Legal vrijwaren. Alle aanspraken jegens More than Legal vervallen zes 

maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn met de feiten waarop aanspraak 

wordt gebaseerd. 

 

7. Het staat More than Legal vrij de te verrichten werkzaamheden eerst aan te vangen nadat de 

opdrachtgever een voorschot heeft betaald. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de opdracht. 

Het voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend. 
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8. Facturen van More than Legal dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald op de door 

More than Legal aangegeven wijze. More than Legal behoudt zich het recht voor om bij het uitblijven 

van betaling de werkzaamheden op te schorten tot het openstaande bedrag is voldaan. Indien een ander 

dan de opdrachtgever de factuur van de voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden voor zijn 

rekening neemt, blijft de opdrachtgever voor betaling van de factuur verantwoordelijk. More than Legal 

mag periodiek haar tarieven wijzigen. Tariefwijzigingen vinden plaats per 1 januari en zullen op 

voorhand worden gecommuniceerd. 

 

9. Nederlands recht is van toepassing op alle aan More than Legal verstrekte opdrachten en deze 

algemene voorwaarden. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen 

tussen More than Legal en een opdrachtgever of derde kennis te nemen.  

 

10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en vertaald in de Engelse taal. De 

Nederlandse tekst is leidend. 


