OPDRACHT EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Waaijer-Linders
B.V. De opdrachten worden derhalve niet door Marleen Waaijer-Linders in persoon
aanvaard, zodat artikel 7:404 BW niet van toepassing is.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Waaijer-Linders B.V.
aanvaarde opdrachten en alle werkzaamheden die daarmee verband houden.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.
1.

Waaijer-Linders B.V. zal naar beste kunnen adviseren en de overige aan de
opdracht verbonden werkzaamheden verrichten. Dit houdt voor WaaijerLinders B.V. (en haar werknemers) een inspanningsverplichting in.

2.

Iedere aansprakelijkheid van Waaijer-Linders B.V. en van Marleen WaaijerLinders is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van
de verzekeraar komt. Mocht de schade niet binnen de dekking van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen of deze verzekering in de toekomst
eindigen, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het voor de
uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

3.

Het honorarium wordt door Waaijer-Linders B.V. in rekening gebracht aan de
hand van de tijd die aan de werkzaamheden is besteed. Waaijer-Linders B.V.
behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan te
passen.

4.

Adviezen, akten en andere juridische teksten van Waaijer-Linders B.V. zijn
gebaseerd op Nederlands recht. De gevolgen die rechtsstelsels van andere
landen daaraan verbinden zijn voor risico van de opdrachtgever, ook ingeval
buitenlandse aspecten bij de advisering aan de orde zijn gekomen.

5.

Waaijer-Linders B.V. gaat uit van de juistheid van door de opdrachtgever
verstrekte gegevens en informatie. Dit geldt ook voor gegevens die (deels)
afkomstig zijn van derden. De gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van
deze gegevens en informatie zijn voor risico van de opdrachtgever.

6.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Waaijer-Linders B.V. is
onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
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