Algemene Voorwaarden
1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/
of aanvullende opdracht aan Customs & Trade Regulatory
Law Firm B.V. (CTR Law) en zijn van toepassing op
alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in
verband daarmee.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel
7:404 BW en artikel 7:407, lid 2 BW, geacht uitsluitend te
zijn aanvaard en uitgevoerd door CTR Law, ook indien het
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat
een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2 Verplichtingen partijen
2.1 CTR Law zal zich inspannen de overeenkomst met
de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en
deskundigheid uit te voeren. CTR Law staat evenwel niet in
voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Opdrachtgever is gehouden alle feiten en
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig
aan CTR Law te verstrekken. Opdrachtgever staat in
voor de juistheid en volledigheid van alle aan CTR Law
verstrekte gegevens en informatie.

door Opdrachtgever aan CTR Law in het desbetreffende
kalenderjaar betaalde bedragen wegens voor hem verrichte
werkzaamheden, zulks tot een maximum van Euro 5.000,00
(inclusief BTW).

indien deze niet vooraf aan Opdrachtgever is meegedeeld.
CTR Law is steeds gerechtigd om een voorschot van
Opdrachtgever te verlangen voordat de werkzaamheden
worden aangevangen.

3.2 Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een
deugdelijke aanspraak jegens CTR Law heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever
gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en
deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense
aanspraak schriftelijk aan CTR Law mede te delen, op
straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaald in
artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding één
jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect
voortvloeit en waarvoor CTR Law aansprakelijk is.

4.2 Door CTR Law verzonden declaraties dienen binnen 14
dagen na factuurdatum, zonder opschorting of verrekening,
te worden voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever
wordt geacht in verzuim te zijn. Alle (buiten)gerechtelijke
kosten die CTR Law heeft gemaakt in verband met de
invordering van haar vordering(en) zijn voor rekening van
Opdrachtgever, zulks met een minimum van l0% van de
openstaande declaraties.

3.3 CTR Law is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
3.4 De keuze van door CTR Law in te schakelen
derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg
met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige
zorgvuldigheid. CTR Law is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever
machtigt CTR Law eventuele door derden bedongen
aansprakelijkheidsbeperkingen namens Opdrachtgever
te aanvaarden.
3.5 De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt
uitsluitend plaats ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden
geen rechten ontlenen.

3 Aansprakelijkheid

4 Honorarium en betalingsverplichtingen

3.1 Iedere aansprakelijkheid van CTR Law is steeds
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt
uitbetaald uit hoofde van de door CTR Law afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke
reden dan ook geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de

4.1 CTR Law brengt voor haar werkzaamheden een
honorarium in rekening - waarbij in beginsel wordt
uitgegaan van een uurtarief - alsmede de met de
werkzaamheden verband houdende aan derden betaalde
kosten en het wettelijk verschuldigde BTW bedrag.
CTR Law heeft het recht het door haar gehanteerde
uurtarief tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook

4.3 CTR Law heeft het recht ook hetgeen zij
voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van
Opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal hebben, te
verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtgever verschuldigd
is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn.
4.4 CTR Law is gerechtigd om, in geval tijdige betaling
van de declaraties uitblijft, haar werkzaamheden uit hoofde
van de verstrekte opdracht op te schorten.
5 Overig
5.1 CTR Law en Opdrachtgever hebben steeds het recht de
tussen hen gesloten overeenkomst tussentijds te beëindigen.
5.2 Op de rechtsverhouding tussen CTR Law en
Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van
toepassing. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting
bevoegd om van geschillen tussen CTR Law en
Opdrachtgever kennis te nemen.
5.3 De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze
Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de
Engelse en/of andere taal opgestelde tekst van deze
Algemene Voorwaarden.
5.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien
op www.ctr-law.com

