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Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst tot verlening van diensten door EMLaw B.V. 
(KvK-nummer 59135719, hierna: EMLaw) en/of aan EMLaw verbonden advocaten (hierna: Overeenkomst). 
In deze algemene voorwaarden wordt met Opdrachtgever bedoeld iedere persoon, rechtspersoon en/of 
vennootschap met wie de Overeenkomst tot stand is gebracht. 

De Overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De artikelen 
7:401 tot en met 7:412 BW zijn van toepassing voor zover deze algemene voorwaarden daarvan niet afwijken.
Uitsluitend aan EMLaw verbonden advocaten zijn bevoegd een Overeenkomst tot stand te brengen, uitsluitend 
EMLaw is opdrachtnemer ten aanzien van de Overeenkomst en aan EMLaw verbonden advocaten zijn geen 
opdrachtnemer. EMLaw bepaalt door welke advocaat of advocaten diensten (feitelijk) worden verleend.
De Overeenkomst houdt geen resultaatverplichting van EMLaw in.
EMLaw heeft het recht diensten onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten verlenen. Aanvaarding 
van beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden geschiedt mede namens de 
Opdrachtgever.
De Overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en kan zowel door de Opdrachtgever als door EMLaw worden 
beëindigd door (eenzijdige) schriftelijke opzegging.

De Opdrachtgever is aan EMLaw, onafhankelijk van volbrenging en uitkomsten van diensten, verschuldigd:
honorarium op basis van door EMLaw vastgestelde tarieven en besteding van tijd, en
vergoeding van door EMLaw aan derden verschuldigde vergoedingen en gemaakte kosten van vervoer en 
verblijf.
EMLaw heeft het recht algemene wijzigingen van tarieven gelijktijdig toe te passen in de Overeenkomst.
De Opdrachtgever is verplicht verschuldigde vergoedingen binnen 14 kalenderdagen na facturering aan 
EMLaw te betalen door bijschrijving op een bankrekening van EMLaw. EMLaw heeft het recht tussentijds en 
periodiek te factureren.
Indien en voor zover de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever 
over die vergoedingen de wettelijke rente vanaf het einde van de betalingstermijn aan EMLaw verschuldigd 
en verplicht aan EMLaw de werkelijke kosten van alle handelingen in en buiten rechte tot verkrijging van die 
vergoedingen (met inbegrip van niet geliquideerde proceskosten en gerechtskosten) te vergoeden.
De Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van EMLaw voorschot ter hoogte van naar verwachting aan 
EMLaw verschuldigde vergoedingen te betalen. Indien voorschot niet op eerste verzoek van EMLaw wordt 
betaald heeft EMLaw het recht verlening van diensten op te schorten

EMLaw kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor eigen gedragingen en niet voor gedragingen van bij dienstver-
lening betrokken derden en ongeschiktheid van bij dienstverlening gebruikte zaken.
Iedere verplichting van EMLaw tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot:
het bedrag van de vergoeding die in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding uit hoofde 
van de algemene aansprakelijkheidsverzekering van EMLaw wordt betaald, vermeerderd met het eigen risico 
krachtens die verzekering, of, 
indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de algemene aan-
sprakelijkheidsverzekering van EMLaw niets wordt betaald, het bedrag van het voor de betreffende opdracht 
door de Opdrachtgever aan EMLaw verschuldigde honorarium (exclusief omzetbelasting en andere door de 
overheid opgelegde heffingen) tot hoogstens EUR 5.000,00.
Gevolgschade, gemis van financieel voordeel, (bestuurlijke) boetes en schade van derden zijn geen directe 
vermogensschade in de zin van artikel 3.2.
Door EMLaw bij dienstverlening betrokken derden hebben het recht zich op de artikelen 3.1 tot en met 3.3 te 
beroepen.

De Overeenkomst houdt instemming van de Opdrachtgever in met nakoming door EMLaw van wettelijke 
identificatie- en meldingsverplichtingen.
Alle verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst rusten hoofdelijk op iedere door zo-
wel bestuur als (certificaten) van aandelen met de Opdrachtgever verbonden (rechts)persoon en vennootschap.
Vorderingen van de Opdrachtgever zijn niet vatbaar voor overdracht en vervallen, onverminderd artikel 6:89 
BW, door verloop van 12 maanden na (de aanvang van) de oorzaak ervan.
De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland heeft rechtsmacht en is in eerste instantie 
uitsluitend bevoegd ten aanzien van uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen.
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden afwij-
kende voorwaarden kunnen uitsluitend gelden indien die schriftelijk door EMLaw zijn vastgelegd of aanvaard.
Indien en voor zover de door EMLaw gebruikte Engelstalige versie van deze algemene voorwaarden verschilt 
van de door EMLaw gebruikte Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend de 
Nederlandstalige versie.
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