
Algemene Voorwaarden van mr H.W. Lim h.o.d.n. Lim Legal Services 

gevestigd te Zeist (versie 2014) 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of 

rechtsbetrekking tussen Lim Legal Services gevestigd te Zeist (verder Lim Legal) 

en een wederpartij, verder Cliënt, waarbij Lim Legal werkzaamheden verricht of 

zal verrichten.  

2. Lim Legal is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De 

gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe 

opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment 

dat de wijzigingen ingaan. 

   3. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Lim Legal 

zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Lim 

Legal is gerechtigd, na verkregen goedkeuring van Client, een ander dan H.W. 

Lim aan te wijzen die de werkzaamheden zal verrichten.  

   4. De verzending van berichten via elektronisch dataverkeer geschiedt 

ongeëncrypteerd tenzij Cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht  heeft 

verzocht gebruik te maken van door Cliënt aangereikte encryptie-mogelijkheden. 

   5. De advisering door Lim Legal ziet nimmer op fiscale aspecten, tenzij de Cliënt dit 

schriftelijk en tevoren aan Lim Legal opdraagt waarna Lim Legal een fiscaal 

deskundig derde zal inschakelen.   

   6. Wanneer Lim Legal bij uitvoering van de werkzaamheden derden inschakelt 

aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de 

tekortkoming van deze derden. Bij een tekortkoming van een derde zal Lim Legal 

de rechten die jegens de derde kunnen worden uitgeoefend overdragen aan Cliënt. 

   7. Voor de werkzaamheden zijn de overeengekomen tarieven verschuldigd. 

Facturering zal tenminste maandelijks plaatsvinden waarbij betaling dient plaats 

te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op 

factuur. Lim Legal zal kosten die niet in de tarief zijn verwerkt aan Cliënt 

doorbelasten, zoals reiskosten en kosten van door Lim Legal voor Cliënt 

ingeschakelde derden.  Alle factuurbedragen zullen voor zover van toepassing 

worden verhoogd met BTW. Voor zover Lim Legal een voorschotbedrag in 

rekening brengt, wordt met de werkzaamheden pas aangevangen nadat het 

voorschot is ontvangen. 

   8. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt 

met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of enige andere 



rechtsgrond is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 

Lim Legal te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico 

onder die verzekering. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter 

inzage bij Lim Legal. Indien, om welke reden dan ook, daaronder begrepen 

afwijzing als gevolg van grove schuld of opzet, geen verzekeringsuitkering 

plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor de totale schade beperkt tot het bedrag 

dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door 

Cliënt aan Lim Legal is betaald met een maximum van € 15.000. Lim Legal is 

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

   9. Cliënt vrijwaart Lim Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van 

rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de 

voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden tenzij een en ander het gevolg is 

van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Lim Legal. Alle aanspraken van 

Cliënt vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze 

aanspraken betrekking hebben. 

   10. Zowel Lim Legal als Cliënt kan door opzegging, indien gewenst met onmiddellijke 

ingang, de overeenkomst beëindigen. Cliënt is in dat geval gehouden te betalen 

voor de tot het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden. 

   11. Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Lim Legal is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. Alle geschillen die tussen Cliënt en Lim Legal mochten ontstaan, 

zullen door de bevoegde rechter te Utrecht worden beslist, onverminderd de 

bevoegdheid van Lim Legal een geschil voor te leggen aan enig andere bevoegde 

rechter. 
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