
 
 

D22023 – Januari 2022 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. Hermans Peters Law is een maatschap naar Nederlands recht, van besloten vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 70627134. 

2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Hermans Peters Law. 
3.  Uitsluitend Hermans Peters Law geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit 

geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat 
de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de 
artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

4.  De personen die door Hermans Peters Law zijn gemachtigd namens haar opdrachten te 
aanvaarden, worden ook aangeduid met “partner”. De als zodanig aangeduide persoon 
handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en 
risico van Hermans Peters Law. 

5. Iedere aansprakelijkheid van Hermans Peters Law is beperkt tot het bedrag dat in een 
voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-
verzekering wordt uitbetaald met een maximum van € 2.000.000, inclusief het bedrag van het 
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. 

6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekeringsovereenkomst 
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal het 
honorarium dat in de desbetreffende zaak in rekening is gebracht over de twaalf maanden 
voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum 
van € 100.000.  

7. Onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt een aanspraak tot schadevergoeding 
indien de desbetreffende vordering niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak 
is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, 
bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 

8.  Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen 
die direct of indirect aan Hermans Peters Law verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de 
dienstverlening door of vanwege Hermans Peters Law zijn betrokken. 

9. Opdrachtgever vrijwaart Hermans Peters Law voor aanspraken van derden (medewerkers van 
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen), die in 
verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden door handelen of nalaten van 
Opdrachtgever, of door onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

10.  Hermans Peters Law is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen 
en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door 
Hermans Peters Law een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te 
zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. 

11. Indien enig beding van de algemene voorwaarden of de opdrachtovereenkomst nietig is of 
vernietigd wordt, blijven de overige begingen in stand. 

12.  De verhouding tussen een opdrachtgever en Hermans Peters Law wordt beheerst door 
Nederlands recht.  

13. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en 
Hermans Peters Law kennis te nemen. 

 
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 70627134. 


