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ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van ACS Legal NV, K.v.K.
52246256, alsmede op de werkzaamheden van alle natuurlijke personen, rechtspersonen,

hulppersonen en werknemers verbonden aan, werkend voor of werkend in opdracht van ACS Legal

NV. Alle natuurlijke personen, rechtspersonen, hulppersonen en werknemers verbonden aan,

werkend voor of werkend in opdracht van ACS Legal NV kunnen zich jegens de wederpartijen op de

volle werking van deze algemene voorwaarden beroepen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle werkzaamheden, ook de buitencontractuele.

2. Alle overeenkomsten van opdracht komen uitsluitend tot stand met ACS Legal NV, ook wanneer het

de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door anderen, werkzaam in, voor of

ten behoeve van de organisatie van ACS Legal NV, zal worden uitgevoerd. De opdracht mag altijd

door anderen worden uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van ACS Legal NV. De artikelen 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3. Uit verleende opdrachten ontstaan slechts inspanningsverbintenissen. Juridische werkzaamheden

zien met name op het inschatten van risico’s, het beheersbaar maken van risico’s, het beperken van
risico’s en het ongedaan maken van de gevolgen van risico’s die zich hebben geopenbaard. Alle

risico’s en openbaringen daarvan zijn en blijven te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
ACS Legal NV en de ten behoeve van haar onderneming werkzame personen en rechtspersonen

nemen nooit risico’s, of de gevolgen daarvan voor hun rekening, gaan geen resultaatsverbintenissen
aan en geven geen garanties af, zelfs niet als de uitleg van een bepaalde woordkeuze in enig
geschrift van de gebruikers uitdrukkelijk of stilzwijgend daarop wijst, of lijkt te wijzen.

4. ACS Legal NV en de ten behoeve van haar onderneming werkzame personen en rechtspersonen zijn
tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van ACS Legal NV en de ten

behoeve van haar onderneming werkzame personen en rechtspersonen is beperkt tot het bedrag

waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkering geeft, te vermeerderen
met het eigen risico. Voor schade die niet valt onder de dekking van de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van ACS Legal NV beperkt tot
maximaal het bedrag waarvoor in het betreffende dossier facturen door ACS Legal NV zijn

verzonden, met een maximum van € 10.000,00. Voor indirecte schade en/of gevolgschade onder
welke noemer dan ook zijn ACS Legal NV en de ten behoeve van haar onderneming werkzame
personen en rechtspersonen nimmer aansprakelijk.

5. ACS Legal NV en de ten behoeve van haar onderneming werkzame personen en rechtspersonen zijn
bevoegd aansprakelijkheidsbeperkingen van door hen ingeschakelde hulppersonen (bijvoorbeeld

deurwaarders, procureurs, deskundigen) namens de opdrachtgever te aanvaarden. De hulppersonen

voeren hun werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit. ACS Legal NV en de ten behoeve

van haar onderneming werkzame personen en rechtspersonen aanvaarden dus geen

aansprakelijkheid voor handelingen van deze hulppersonen. ACS Legal NV en de ten behoeve van

haar onderneming werkzame personen en rechtspersonen staan jegens derden uitdrukkelijk niet in
voor hun honorarium en kosten.

6. De facturen van ACS Legal NV dienen tijdig, dat is binnen 14 dagen na factuurdatum, te zijn voldaan.
Na het verstrijken van 14 dagen treedt het verzuim zonder nadere ingebrekestelling in én vervalt

ieder recht van opdrachtgever om de betaling te verrekenen, op te schorten dan wel te weigeren op
welke grond dan ook.
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7. Een beroep op verrekening, een opschortingsrecht of een weigeringsrecht gedaan binnen 14 dagen
na factuurdatum ontheft de opdrachtgever niet van zijn of haar verplichting om de factuur tijdig te
voldoen. Voldoening geschiedt dan op de rekening van Stichting Beheer Derdengelden ACS

Advocaten. Het factuurbedrag wordt in bewaring gehouden, totdat over de gegrondheid van de

verrekening, de opschorting of de weigering bij minnelijke regeling of rechterlijke uitspraak zal zijn
beslist. Na die beslissing wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever
gerestitueerd, dan wel doorbetaald aan ACS Legal NV.

8. Bij niet tijdige voldoening is de opdrachtgever een fixum aan buitengerechtelijke kosten van 15 %
van de hoofdsom verschuldigd, vermeerderd met een maandelijks bedrag van € 100,-- aan

administratiekosten. Daarenboven heeft ACS Legal NV recht op vergoeding van de werkelijk door
haar gemaakte incassokosten, vast te stellen aan de hand van de aan de incasso bestede tijd

vermenigvuldigd met een bedrag van € 160,-- per uur, te vermeerderen met de werkelijke kosten

(griffierechten, exploitkosten en dergelijke).

9. ACS Legal NV breidt haar eigen verrekeningbevoegdheid uit, doordat zij het aan haar verschuldigde
ook mag verrekenen met vorderingen van de opdrachtgever op aan ACS Legal NV gelieerde (rechts)

personen (bijvoorbeeld de stichting derdengelden). De opdrachtgever machtigt hierbij ACS Legal NV

en de Stichting Beheer Derdengelden ACS Advocaten en/of andere derden aan deze verrekening mee
te werken.

10. ACS Legal NV is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel
zekerheid te verlangen en/of bij gebreke daarvan of ingeval van een dispuut, de werkzaamheden op
te schorten of te beëindigen.

11. Als opdrachtgever geldt de natuurlijke persoon die de opdracht aan ACS Legal NV heeft verstrekt.
Voorzover hij hierbij stelt te handelen namens een rechtspersoon en tevens (direct of indirect)
aandeelhouder is, is hij hoofdelijk jegens ACS Legal NV aansprakelijk voor al hetgeen deze

rechtspersoon aan ACS Legal NV verschuldigd is. Voor zover een rechtspersoon materieel

belanghebbende is, wordt de opdracht desgevraagd mede aan deze rechtspersoon bevestigd en

wordt deze rechtspersoon mede voor voldoening van de facturen aansprakelijk. Dit geldt ook indien
de opdrachtgever ACS Legal NV heeft verzocht de factuur ten name van een rechtspersoon te

stellen. Dit ontslaat de natuurlijke persoon echter nimmer uit zijn verplichting jegens ACS Legal NV.

12. De opdrachtgever cedeert (bij wijze van betaling) aan ACS Legal NV de vorderingen die de

opdrachtgever uit hoofde van de behandelde zaak op derden (bijvoorbeeld zijn of haar wederpartij)

heeft of mocht verkrijgen. Mededeling aan de derde van die cessie wordt niet gedaan dan nadat de

betaaltermijn van 14 dagen van de factuur van ACS is verstreken. De factuur van ACS Legal NV wordt
geacht te zijn voldaan zodra de opdrachtgever danwel de derde het gehele factuurbedrag, alsmede
eventuele bijkomende kosten aan ACS Legal NV heeft voldaan.

13. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden
dan zijn slechts de algemene voorwaarden van ACS Legal NV van toepassing.

14. Op al onze werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortkomend uit
onze werkzaamheden, inclusief beoordelingen van aansprakelijkheden worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

