Algemene voorwaarden Boon Legal (versie januari 2022)
1. Boon Legal is de eenmanszaak van mr Y. Boon. Het kantoor is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24418983.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Boon
Legal aan mr Y. Boon verstrekken.
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door mr Y. Boon.
Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW
aanvaard.
4. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden geen rechten ontlenen.
5. Mr Y. Boon zal bij het inschakelen van niet tot de eigen organisatie behorende derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en zal –behoudens in geval van deurwaardersbijstand– de selectie
van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere
aansprakelijkheid van mr Y. Boon voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
6. Iedere aansprakelijkheid van mr Y. Boon is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval uit hoofde van de ter zake afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering
toepasselijke eigen risico. Ingeval er geen dekking is door bedoelde verzekering, is iedere
aansprakelijkheid van mr Y. Boon beperkt tot het door mr Y. Boon in de desbetreffende zaak in
het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van € 10.000.
7. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens mr Y. Boon ter
zake van door deze verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment
waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten en bevoegdheden.
8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr Y. Boon is uitsluitend onderworpen aan
het Nederlands recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden beslist door de
bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

