ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V.

1.

HBN Law Holding B.V. (“HBN”) is een op Curaçao gevestigde besloten
vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao, met als doel het
beoefenen van de advocatuur.

2.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407
lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HBN. Dit geldt ook wanneer
de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het
oog op uitvoering door een of meer bepaalde aan HBN verbonden personen.
Onder “verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen
iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte of nietondergeschikte, al dan niet ingeleende werknemer, adviseur, bestuurder,
aandeelhouder en/of partner van HBN. Personen kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn.

3.

HBN is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te
schakelen. HBN zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen. HBN is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van
derden. HBN sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken stichting
derdengelden van HBN Law, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is
van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins
niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling
of andere derde.

4.

Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium
worden berekend aan de hand van de uurtarieven, zoals die jaarlijks door
HBN voor ieder van de voor HBN werkzame advocaten worden vastgesteld
en aan de opdrachtgever worden meegedeeld bij aanvaarding van de

opdracht, welke uurtarieven ingeval van een wijziging door middel van de
specificaties van de facturen van HBN aan de opdrachtgever zal worden
verwittigd.

5.

Naast het honorarium zal bij de opdrachtgever separaat in rekening worden
gebracht de belastingen, verschotten en andere directe kosten verbonden
aan de opgedragen werkzaamheden. De directe kosten zijn bijvoorbeeld
griffierechten,

deurwaarderskosten,

kosten

van

externe

deskundigen,

overnachtings- en reiskosten, kosten van vertalingen en kosten van
koeriersdiensten. Een vaste toeslag van 8% over het honorarium is
verschuldigd door opdrachtgever voor de algemene kantoorkosten, inclusief
de kosten voor telefonie, fax, internet, elektronische data leveranciers,
fotokopie en porti.

6.

HBN kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de
opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij
einde van de opdracht verrekend.

7.

Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is
afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden
die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn
begrepen, zal HBN de opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen
van deze extra werkzaamheden en zal recht hebben op de redelijke extra
kosten.

8.

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in
rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf
de datum van de declaratie. Indien een declaratie niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan is een rente van 1% per maand verschuldigd.
Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke
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incassokosten verschuldigd. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen
de

betalingstermijn

wordt

voldaan

kan

HBN

haar

werkzaamheden

opschorten, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. HBN is
niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting
van de werkzaamheden.

9.

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2 van deze algemene
voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden inclusief de hierin
opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid niet alleen ten behoeve van
HBN, maar kan hierop ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve
van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in
verband daarmee op welke grondslag ook enige aansprakelijkheid rust of op
enige wijze zou kunnen rusten, de met HBN verbonden personen en de
stichting derdengelden van HBN Law. De opdrachtgever vrijwaart HBN en
alle in de vorige volzin genoemde overige personen tegen alle aanspraken
van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de
gegeven opdracht en/of werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn
verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand. Deze
bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de
artikelen 6:253 tot en met 6:256 BW.

10.

Elke vordering tot schadevergoeding jegens (i) voormalige, huidige en
toekomstige partners en directe of indirecte aandeelhouders van HBN en (ii)
individuen, die werken voor en verbonden zijn aan HBN, zoals advocaten,
werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs en freelancers (in het verleden,
heden of de toekomst) is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden
beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253 tot en met
6:256 BW.
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11.

Behoudens

voor

zover

zulks

rechtens

onmogelijk

is,

is

iedere

aansprakelijkheid van HBN, de met haar verbonden personen en alle
personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband
daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor HBN gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het
toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en). Een aanspraak tegen
een in dit artikel genoemde persoon vervalt in ieder geval, indien HBN niet
binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die
aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak
schriftelijk in kennis is gesteld.

12.

Op de door HBN verleende diensten is de klachtenregeling van HBN Law van
toepassing. Onze klachtenregeling is te raadplegen via www.hbnlaw.com.

13.

Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door HBN aanvaarde opdracht
van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever
of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

14.

De (uitvoering van de) in artikel 2 bedoelde opdrachten en de daarmee
verband houdende rechtsverhouding(en) zijn alle exclusief onderworpen aan
het recht van Aruba, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht
die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden. Het Gerecht
in Eerste Aanleg te Aruba is uitsluitend bevoegd om van alle eventuele
geschillen die verband houden met onze dienstverlening kennis te nemen.

15.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld.
Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene
voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. Deze algemene
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voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te
Aruba en zijn te raadplegen op de website: www.hbnlaw.com.
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