
 

 
 
Algemene Voorwaarden van Corona Legal 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen Corona Legal en cliënt 

(ook de buitencontractuele). Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt 

uitgesloten. 

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 BW en 7a:1680 

BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Corona Legal.  

3. Als Corona Legal aansprakelijk is voor schade bij de uitvoering van een opdracht, is deze beperkt tot het 

bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitbetaalt met inbegrip van het eigen risico. Indien 

geen uitkering op de polis volgt, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van 

de factuur die Corona Legal aan de cliënt heeft verzonden voor de desbetreffende opdracht. Bij een 

opdracht die langer dan drie maanden duurt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 

honorarium dat Corona Legal voor de opdracht over de laatste drie maanden heeft ontvangen. 

4. De cliënt is gehouden binnen bekwame tijd te klagen indien zich een grond voordoet, op straffe van 

verval van recht. In elk geval is niet binnen bekwame tijd geklaagd als wordt geklaagd later dan drie 

maanden nadat de cliënt van de voornoemde grond op de hoogte had kunnen zijn. 

5. Corona Legal is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de 

door Corona Legal in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden 

in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Corona Legal is 

niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Corona 

Legal. Corona Legal mag bij de inschakeling van derden namens cliënt een beperking van 

aansprakelijkheid aanvaarden; artikel 6:76 BW wordt uitgesloten. Cliënt vrijwaart Corona Legal tegen 

alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven 

opdracht en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede de 

kosten van juridische bijstand.   

6. Corona Legal heeft het recht haar uurtarief tussentijds aan te passen. Als het uurtarief exclusief BTW 

meer dan 10% wordt verhoogd, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Declaraties voor die datum blijven verschuldigd. Het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden 

vervalt binnen 15 dagen na de verzending van de eerste declaratie aan de opdrachtgever waarin het 

uurtarief is verhoogd. 

7. Betaling van declaraties van Corona Legal dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden 

binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke 

van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk 

voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Corona 

Legal in verband met de invordering gemaakte kosten. 

8. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 

van de volledige factuur. 

9. Op iedere verbintenis tussen Corona Legal en de cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing. 

10. Corona Legal kent een interne klachtenregeling dat van toepassing is op elke opdracht. De 

klachtenfunctionaris beslist overeenkomstig de klachtenregeling.  

11. In de geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Corona Legal 

waarin de klachtenregeling niet van toepassing is of geen oplossing biedt zal uitsluitend worden beslist 

door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

12. Corona Legal is gevestigd aan de Strawinskylaan 3051, 1077 ZX te Amsterdam en ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 63359383. Deze algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar op het 

kantoor van Corona Legal en te raadplegen op www.coronalegal.nl. 

http://www.coronalegal.nl/

