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Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1 BYOND

B.V.,

h.o.d.n.

BYOND

Legal

is

een

besloten vennootschap

met

beperkte

aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Hoeksche Waard en ingeschreven in het Handelsregister
onder KVK-nummer: 84389494 (hierna te noemen: ‘BYOND’).
1.2 BYOND heeft de uitoefening van de rechtspraktijk (advocatenkantoor) tot doel.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan
BYOND. Ook op vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing.
1.4 De algemene voorwaarden gelden tevens voor iedereen die bij BYOND werkzaam is, door haar
wordt ingeschakeld en voor eenieder voor wiens handelen of nalaten BYOND aansprakelijk kan
zijn. Hetzelfde geldt voor rechtsopvolgers onder algemene titel.
1.5 De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden worden
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2

De overeenkomst van opdracht

2.1 Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van
opdracht, waarbij BYOND de opdrachtnemer is en de andere partij(en) de opdrachtgever(s). Bij
meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen
die uit de opdracht voortvloeien of daarmee verband houden.
2.2 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
2.3 Ten aanzien van de opdracht aan BYOND is de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en
7:407 BW uitdrukkelijk uitgesloten. Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is
dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Artikel 3

Facturering

3.1 De facturen van BYOND worden maandelijks verstuurd en corresponderen met het uurtarief dat in
de opdrachtbevestiging is vermeld.
3.2 Alle uurtarieven zijn exclusief BTW, noodzakelijke kosten van derden (verschotten) en reiskosten.
Onder verschotten worden in ieder geval begrepen griffierechten, deurwaarderskosten,
bezorgkosten en koeriersdiensten, (onderzoeks)kosten voor het raadplegen van registers, het
inschakelen van externe adviseurs en/of overige professionals, tolken en vertaalbureaus.

3.3 De uurtarieven voor de werkzaamheden van BYOND variëren naar gelang de aard en de inhoud
van de opdracht en de benodigde expertise daarvoor. Indien er werkzaamheden onder grote
tijdsdruk moeten worden verricht dan is BYOND gerechtigd om hogere tarieven dan gebruikelijk in
rekening te brengen.
3.4 BYOND indexeert haar tarieven jaarlijks met de gemiddelde loonindex. Daarnaast heeft BYOND
het recht de uurtarieven eenzijdig te wijzigen, gedurende een opdracht. Indien de wijziging meer
dan 10% van het overeengekomen uurtarief bedraagt of indien de verhoging plaatsvindt binnen
drie maanden na het tot stand komen van de opdracht dan is de opdrachtgever gerechtigd om de
overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever van dat recht gebruik wil maken dan dient zij
de ontbinding binnen twee weken na de wijziging van het uurtarief schriftelijk in te roepen.
3.5 BYOND kan voorafgaand aan de uitvoering van of ter voortzetting van haar werkzaamheden
telkens een of meer verrekenbare voorschot(ten) verlangen. Bij het uitblijven van tijdige betaling
daarvan is BYOND gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren of op te schorten. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt het voorschot verrekend met de einddeclaratie in de
betreffende zaak. BYOND is gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet tijdig betaalde
declaraties door de opdrachtgever en met eventuele andere zaken die BYOND voor opdrachtgever
in behandeling heeft.
3.6 Kosten van derden worden buiten het reguliere declaratieproces tussentijds bij opdrachtgever in
rekening gebracht.
Artikel 4

Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever is verplicht om alle declaraties van BYOND uiterlijk veertien dagen na de
factuurdatum te voldoen, tenzij er een andere betalingstermijn is overeengekomen. Betaling vindt
plaats zonder toepassing van verrekening en/of opschorting door de opdrachtgever.
4.2 Indien de declaraties niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn betaald dan is de opdrachtgever
zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is de opdrachtgever de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede alle kosten die verband houden met de
invordering. Alle (buitengerechtelijke)kosten die BYOND moet maken om haar declaratie(s)
voldaan te krijgen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een maximum van EUR 6.775,
begroot conform de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
4.3 BYOND heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft,
zolang de opdrachtgever de declaratie niet dan wel niet volledig heeft voldaan.
4.4 Indien de opdrachtgever niet binnen één maand na de factuurdatum bezwaar tegen de factuur,
maakt, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.

4.5 Indien de opdrachtgever niet de gevraagde informatie verschaft, de betalingsverplichting niet
nakomt, enige andere verplichting jegens BYOND niet nakomt, verhindert dat BYOND de
werkzaamheden kan uitvoeren, dan wel er gerede twijfel bestaat dat de opdrachtgever de
betalingsverplichting nakomt, is BYOND gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden
onmiddellijk op te schorten.
4.6 De opdrachtgever vrijwaart BYOND en haar hulppersonen van aanspraken van derden, die stellen
schade te hebben geleden door of verband houdende met de door BYOND verrichte
werkzaamheden alsmede tegen kosten van BYOND in verband met het voeren van verweer tegen
dergelijke vorderingen.
4.7 Bij de uitvoering van de opdracht is BYOND gerechtigd derden in te schakelen. Het inschakelen
van derden gaat in overleg met de opdrachtgever. BYOND is niet aansprakelijk voor de
tekortkoming van de derde, behoudens opzet op grove schuld aan de zijde van BYOND.
4.8 Indien de ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de
opdracht wil beperken, heeft BYOND de bevoegdheid om deze aansprakelijkheidsbeperking
namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 5

Aansprakelijkheid

5.1 Wanneer de uitvoering van een opdracht door BYOND leidt tot schade bij de opdrachtgever, zal
de

aansprakelijkheid

van

BYOND

beperkt

zijn

tot

het

bedrag

dat

onder

de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, eventueel vermeerderd met het
toepasselijk eigen risico onder de verzekering. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
BYOND voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Op verzoek kan
inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
5.2 Indien BYOND aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van BYOND wordt
uitgekeerd, eventueel vermeerderd met het toepasselijk eigen risico.
5.3 Wanneer er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekeringen van BYOND
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van BYOND beperkt tot EUR 25.000.
5.4 Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf maanden nadat de opdrachtgever
bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van BYOND.
5.5 Als de opdracht door meerdere opdrachtgevers is verstrekt, dan geldt de beperking van de
aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel ten opzichte van alle opdrachtgevers gezamenlijk
en niet voor iedere opdrachtgever apart.

Artikel 6

Know your Customer

6.1 Vanwege de wettelijke regels voor advocaten zal BYOND telkens voor de aanvang van de
werkzaamheden een onderzoek doen naar de identiteit van de opdrachtgever en haar
achterliggende belanghebbende(n) achterhalen (UBO). De opdrachtgever zal daartoe een kopie
van zijn identiteitsbewijs ter beschikbaar stellen. In het geval er zich een ongebruikelijke transactie
voordoet dan is BYOND genoodzaakt om daar onder bepaalde omstandigheden een melding van
te doen bij de bevoegde autoriteiten. In dat kader hanteert BYOND telkens en volledig de regels
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
6.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst met BYOND aangaat verklaart zij zich bekend met de
regelgeving en verklaart te zullen voldoen aan de in het kader van die regelgeving door BYOND
te stellen vereisten.
6.3 Een melding onder de Wwft rechtvaardigt en noodzaakt onder alle omstandigheden tot het breken
van de geheimhoudingsplicht van een advocaat. Indien en voor zover een melding schade tot
gevolg heeft bij de opdrachtgever dan is BYOND daar nimmer aansprakelijk voor.
Artikel 7

Algemene bepalingen

7.1 Indien er een tegenstrijdigheid mocht zijn tussen de algemene voorwaarden en de bepalingen in
de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan
prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
7.2 BYOND is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever daarvan op de hoogte is
gebracht en niet binnen veertien dagen nadat deze aan hem zijn toegezonden of kenbaar gemaakt
tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
7.3 BYOND communiceert op diverse manieren met de opdrachtgever. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van elektronische gegevensuitwisseling, zoals e-mail, het delen van data, online vergaderingen en
werken in de cloud. De opdrachtgever erkent dat ondanks alle in redelijkheid door BYOND in acht
genomen veiligheidsvoorzieningen daar risico’s aan verbonden zijn. Onder de bekende risico’s
wordt in ieder geval verstaan, onbevoegde raadpleging door derden, virussen, spam(filters),
onderschepping, vertraging, manipulatie, verkeerde adressering en doorsturen. Opdrachtgever
gaat ermee akkoord BYOND niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade die een gevolg is van
het gebruik van deze digitale communicatiemiddelen.
7.4 BYOND verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever en aldaar werkzame personen in het
kader van de goede dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. De wijze waarop
uw gegevens worden verwerkt is in de privacyverklaring vastgelegd.

7.5 Na het sluiten van een dossier worden de processtukken relevante correspondentie gearchiveerd.
Alle originele stukken worden aan de opdrachtgever per aangetekende post geretourneerd.
BYOND hanteert een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar na het sluiten van het dossier. Na
afloop van deze periode zullen de archiefstukken worden vernietigd. De opdrachtgever ontvangt
daarvan geen bericht.
Artikel 8

Toepasselijk recht

8.1 Op de rechtsverhouding tussen BYOND en haar opdrachtgever(s) is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
Artikel 9

Bevoegde rechter

9.1 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. BYOND
is daarnaast tevens gerechtigd om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het
arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

