
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
ALGEMEEN 

1. Alle opdrachten worden verstrekt aan en uitgevoerd door mr. M. Verschuren h.o. 

Riverworks Legal Services (hierna te noemen Riverworks) gevestigd te Heemstede en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer NL081823046B01. 

 

2. De werking van artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten. 

 

3. Het staat Riverworks vrij om verleende opdrachten in voorkomend geval met 

inschakeling van derden uit te laten voeren. 

 

4. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor de door 

Riverworks verrichtte of te verrichten rechtshandelingen, maar ook voor alle personen 

die bij de uitvoering van enige opdracht door Riverworks zijn ingeschakeld, 

respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Riverworks aansprakelijk 

zou kunnen zijn. 

 

5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk 

tussen Riverworks en opdrachtgever is overeengekomen. 

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

6. Alle eventuele intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de verrichte 

werkzaamheden blijven berusten bij Riverworks. 

 

 

MEERDERE OPDRACHTGEVERS 

7. Riverworks is vrij om in dezelfde periode zowel voor opdrachtgever als voor derden 

werkzaam te zijn, mits dit niet ten koste gaat van de uitvoering van de met 

opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. 

 

 

VERPLICHTINGEN RIVERWORKS 

8. Riverworks verplicht zich, zowel tijdens als na afloop van de opdracht tot 

geheimhouding van alles wat tot haar kennis komt of is gekomen omtrent en in verband 

met de onderneming van opdrachtgever en alle informatie waarover zij door uitvoering 

van de opdracht van opdrachtgever beschikt. 

 

9. Riverworks zal bij de uitvoering van opdrachten en bij de selectie van door haar in 

te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

10. De aansprakelijkheid van Riverworks is beperkt tot het bedrag waarop de 

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak 

geeft met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan 

ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Riverworks in de desbetreffende zaak 

aan honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, tot een maximum  

van € 5.000. 

 

11. De aansprakelijkheid van Riverworks jegens opdrachtgever zal in tijd beperkt zijn 

tot schadeclaims die binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht schriftelijk 

ter kennis van opdrachtnemer zijn gebracht. 

 

12. De opdrachtgever vrijwaart Riverworks tegen alle aanspraken van derden, de in 

 

 

verband daarmee door Riverworks te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze 

samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in 

geval van opzet of grove schuld van Riverworks. 

 

13. Riverworks is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tekortkomingen van 

door haar ingeschakelde derden. 

 

14. Riverworks is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat 

opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie 

welke Riverworks, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de 

overeenkomst. 

 

 

FACTURERING UURTARIEF EN BIJKOMENDE KOSTEN 

15. Riverworks zal maandelijks haar werkzaamheden in rekening brengen, voorzien 

van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Betaling 

dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 

16. Naast  het uurtarief zal opdrachtgever bijkomende kosten, zoals reis- en 

verblijfkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen, aan Riverworks  vergoeden. 

In voorkomend geval is Riverworks gerechtigd daarvoor een voorschot te verlangen. 

 

17. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen 

termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval wordt de 

wettelijke rente in rekening gebracht en is Riverworks bevoegd haar werkzaamheden 

op te schorten. Tevens maakt Riverworks aanspraak op buitengerechtelijke 

incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 75,- Hierover is 

de opdrachtgever eveneens wettelijke rente verschuldigd. 

 

 

BEZWAAR TEGEN DE FACTUUR 

18. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Riverworks dan geeft 

opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en 

gemotiveerd te kennen. Indien opdrachtgever binnen deze 14 dagen zijn bezwaar niet 

kenbaar heeft gemaakt wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard. 

 

 

OPZEGGING 

19. De overeenkomst van opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd. Niettemin 

kan ieder der partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige 

schadevergoeding verschuldigd is, opzeggen indien: 

a. de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling 

    aanvraagt; 

b. de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere 

    partij wordt aangevraagd; 

c. de onderneming van de andere partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd; 

d. op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt 

    gelegd; 

e. Riverworks door ziekte of welke reden dan ook langer dan 30 dagen verhinderd is 

    de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

20. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Riverworks is Nederlands recht van 

toepassing; de rechtbank te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


