ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FALCQ ADVOCATEN LLP
1.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere
overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen FALCQ Advocaten LLP (hierna: ‘FALCQ’) en de Cliënt.

2.

Uitsluitend FALCQ geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel
7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid 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.

3.

Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten
daarvan geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart FALCQ tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze
verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn
verricht.

4.

FALCQ mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken die niet direct of indirect aan FALCQ zijn
verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat derden worden ingeschakeld om werkzaamheden
in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal FALCQ niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen
van deze derden. Door de verlening van de opdracht machtigt de Cliënt FALCQ onherroepelijk om een aansprakelijkheidsbeperking van de door FALCQ ingeschakelde derden te aanvaarden.

5.

Declaraties van FALCQ dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het recht op verrekening en
opschorting door de Cliënt is uitgesloten. De cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van FALCQ zekerheid verstrekken voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige verplichtingen van de Cliënt jegens FALCQ.

6.

FALCQ is op grond van de wet verplicht om de identiteit van de Cliënt vast te stellen en om bepaalde ongebruikelijke
transacties te melden aan de autoriteiten. FALCQ is nimmer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een dergelijke
door FALCQ gedane melding, ook niet indien een melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de Cliënt aantoont
dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Cliënt vrijwaart FALCQ tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een
door FALCQ ten onrechte gedane melding.

7.

Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door FALCQ leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter
zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van FALCQ wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van
het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening
van FALCQ komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering
is iedere aansprakelijkheid van FALCQ beperkt tot het in totaal aan FALCQ voldane honorarium in de betreffende
opdracht, met een maximum van € 100.000,--. Partijen sluiten de mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW.

8.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt in ieder
geval 12 maanden nadat de Cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met de schade, welke
direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor FALCQ aansprakelijk is of zou kunnen
zijn.

9.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van de bestuurders/vennoten van FALCQ en alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de
dienstverlening zijn betrokken.

10. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
11. Op alle overeenkomsten tussen de Cliënt en FALCQ is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank
Oost-Brabant, met dien verstande dat FALCQ bevoegd blijft om de Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter
die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
12. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft steeds gelding boven een
anderstalige versie daarvan.
FALCQ Advocaten LLP is statutair gevestigd in Londen (Engeland) en houdt kantoor in Valkenswaard. FALCQ Advocaten
LLP is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59463627.
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