Algemene voorwaarden Fynk Legal B.V.
Dit zijn de algemene voorwaarden van Fynk Legal
B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die naar Nederlands recht is
opgericht, statutair is gevestigd te Amsterdam en is
ingeschreven in het handelsregister onder nummer
71647856 (FYNK).
1.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn
toepassing op alle opdrachten aan FYNK.

Indien om welke reden dan ook de
bovengenoemde verzekeringen FYNK geen
aanspraak geven op een uitkering, dan is de
aansprakelijkheid van FYNK en de aan FYNK
verbonden personen beperkt tot het in verband
met de opdracht door de cliënt aan FYNK
betaalde honorarium.

7.

Een vordering tot schadevergoeding vervalt in
ieder geval indien FYNK niet uiterlijk één jaar
na de dag van de ontdekking van een
gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding
geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van
FYNK of de aan FYNK verbonden personen,
van de aanspraak schriftelijk in kennis is
gesteld.

8.

Behoudens voor zover rechtens onmogelijk,
vrijwaart cliënt FYNK en de aan FYNK
verbonden personen van enige vordering van
een derde die volgt uit of verband houdt met de
opdracht. Deze vrijwaring omvat ook daarmee
verband houdende kosten van rechtsbijstand.

9.

Indien FYNK bij de uitvoering van een opdracht
een derde inschakelt, dan is FYNK tegenover de
cliënt niet aansprakelijk voor fouten die door
die persoon worden gemaakt. Als een
dergelijke door FYNK ingeschakelde persoon
zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, is
FYNK
bevoegd
om
die
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
cliënt te aanvaarden.

van

Naast FYNK kunnen ook elke aan FYNK
verbonden persoon en zijn of haar
rechtsopvolgers een beroep doen op deze
algemene voorwaarden. Onder een “aan FYNK
verbonden persoon” wordt in deze algemene
voorwaarden mede begrepen iedere huidige of
voormalige,
directe
of
indirecte,
ondergeschikte of niet-ondergeschikte, al dan
niet ingeleende advocaat, werknemer,
bestuurder, aandeelhouder, adviseur en/of
partner van FYNK en iedere andere persoon
betrokken bij de uitvoering van de opdracht of
op wie in verband daarmee enige
aansprakelijkheid zou kunnen rusten, ongeacht
of deze een natuurlijk persoon of rechtspersoon
is.

3.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard
en uitgevoerd door FYNK. Dat geldt ook als het
de bedoeling is van partijen dat een opdracht
zal worden uitgevoerd door een aan FYNK
verbonden persoon. De werking van de
artikelen 7:404 en 7:707 lid 2 Burgerlijk
Wetboek is uitgesloten.

4.

Iedere aansprakelijkheid van FYNK en de aan
FYNK verbonden personen, is beperkt tot het
bedrag dat in het betreffende geval wordt
uitgekeerd onder de door FYNK afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

5.

6.

Iedere aansprakelijkheid van FYNK en de aan
FYNK verbonden personen voor schade aan
personen of zaken beperkt tot het bedrag dat
in dat geval wordt uitgekeerd onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van
FYNK, vermeerderd met het toepasselijke
eigen risico.

10. Op werkzaamheden door advocaten van FYNK
is de klachtenregeling van FYNK van
toepassing. Deze is gepubliceerd op
www.fynk.nl.
11. Nederlands recht is van toepassing op de
rechtsverhouding tussen FYNK en haar
cliënten. Alle geschillen tussen FYNK en een
cliënt worden in eerste aanleg uitsluitend
beslecht door de rechtbank te Amsterdam,
Nederland.
Van deze algemene voorwaarden bestaat een
Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse
tekst is leidend.
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