ALGEMENE VOORWAARDEN BRIGHT & BLUE
1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere – o.a. door de wederpartij van toepassing
verklaarde - algemene voorwaarden, van toepassing op elke dienstverlening door Bright & Blue Legal ten behoeve
van haar opdrachtgevers (hierna te noemen "de klanten" en "de klant"). Bright & Blue Legal is de handelsnaam van
Renée Joosten, KvK 669 659 34, en Sandra Beckx, KvK 620 138 31. De advocaten hebben een franchise waarin
kosten worden gedeeld, maar sluiten zelfstandig overeenkomsten. Ze behandelen opdrachten zelfstandig, op
eigen titel en voor rekening en risico uit hoofde van hun eenmanszaak. Bright & Blue Legal wordt hierna aangeduid
als “Bright & Blue. Bright & Blue stelt zich ten doel de advocatenpraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest
ruime zin. Naast Bright & Blue, kunnen ook personen die door Bright & Blue direct of indirect bij de dienstverlening zijn
betrokken – daaronder uitdrukkelijk ook werknemers van Bright & Blue (en dus de beide eenmanszaken voornoemd)
begrepen - zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
2. De rechtsverhouding tussen Bright & Blue en de klant is een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel
7:400 Burgerlijk Wetboek. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en artikel 7:407 Burgerlijk
Wetboek, uitsluitend aanvaard door de eenmanszaak Bright & Blue.
3. Bright & Blue neemt bij het uitvoeren van de opdracht de Gedragsregels voor Advocaten in acht.
4. Slechts de eenmanszaak waarmee de klant de overeenkomst van opdracht heeft gesloten, kan jegens de klant
eventueel aansprakelijk zijn voor gemaakte fouten. Iedere aansprakelijkheid van Bright & Blue is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bright & Blue, is Bright & Blue niet aansprakelijk voor enige
indirecte schade van de klant, verband houdende met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de
werkzaamheden, onder welke indirecte schade mede wordt begrepen gevolgschade en stagnatie in de
geregelde gang van zaken (in de onderneming) van de klant.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder
geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor
Bright & Blue aansprakelijk is. Het in de artikelen 5 en 6 bepaalde geldt ook indien de klant schadevergoeding
vordert op grond van een andere rechtsgrond.
7. De klant zal Bright & Blue steeds tijdig en volledig informeren en haar die informatie verstrekken die relevant is voor
de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van deze
informatie, ook als deze informatie van derden afkomstig is.
8. Bright & Blue is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van
de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan de daarvoor bij de wet
aangewezen instantie. Bright & Blue is bovendien wettelijk verplicht tot het geheimhouden van deze melding. Bright
& Blue is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Bright & Blue gedane melding,
ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn. De klant vrijwaart Bright & Blue tegen alle aanspraken
van derden die voortvloeien uit de toepassing van de betreffende bepalingen door Bright & Blue.
9. Bij de uitvoering van een opdracht mag Bright & Blue naar eigen inzicht mede één of meer personen betrekken
die niet direct of indirect aan Bright & Blue zijn verbonden. Bright & Blue zal bij de selectie en het inschakelen van
derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de klant en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.
Bright & Blue is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van ingeschakelde derden.
10. De klant geeft Bright & Blue op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen
te overleggen, ook als aan deze derden geen (afgeleid) verschoningsrecht toekomen.
11. De klant vrijwaart Bright & Blue tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand
daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de klant verricht, tenzij een
en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van Bright & Blue.
12. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte
uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Bright & Blue vast te stellen uurtarieven. Tijdschrijven vindt plaats in
eenheden van 6 minuten (0.1). Alle geoffreerde tarieven en bedragen worden vermeerderd met 21%
omzetbelasting.
13. Door Bright & Blue ten behoeve van de klant betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht
en door de klant terstond worden voldaan.
14. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de klant in rekening gebracht met een betalingstermijn
van 14 dagen na factuurdatum, waarbij de klant zich niet op enige korting, verrekening of opschorting kan
beroepen. Bij gebreke van tijdige betaling is de klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Bright & Blue is
vereist en is Bright & Blue gerechtigd wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Alle kosten, ontstaan uit of
verband houdende met de (buiten)gerechtelijke incassering van al het uit hoofde van de overeenkomst

verschuldigde, zijn voor rekening van de klant. Deze kosten worden forfaitair gesteld op een bedrag ad 15% van het
in hoofdsom verschuldigde, met een minimum van € 250,-. Onverminderd het recht van Bright & Blue op volledige
schadevergoeding. De klant zal deze kosten op eerste verzoek voldoen aan Bright & Blue. Het recht op verrekening
en opschorting door de klant is daarbij uitgesloten.
15. Bright & Blue behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan
wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de
toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Bright & Blue in redelijkheid te bepalen
voorschotten door de klant betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend
met de aan de klant in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering
van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Bright & Blue dit bedrag aan de klant
restitueren.
16. Bright & Blue maakt voor de uitoefening van haar dienstverlening gebruik van de ISO gecertificeerde Microsoft
Cloud, met data opslag in de EU. Sandra Beckx maakt daarnaast gebruik van Advocaat Centraal, waarbij tevens
met data opslag in de EU wordt gewerkt. Zowel Microsoft als Advocaat Centraal garanderen de regels
voortvloeiende uit de AVG na te leven in hun dienstverlening jegens Bright & Blue.
17. Bij de uitvoering van de opdracht door Bright & Blue kan het noodzakelijk zijn dat Bright & Blue
persoonsgegevens die toebehoren aan de klant verwerkt. Daarbij kan het tevens gaan om informatie die onder
Medisch Geheim valt. De klant geeft Bright & Blue toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en deze
te verstrekken aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voor gegevens die
vallen onder het Medisch Geheim heeft te gelden dat deze niet verstrekt zullen worden aan niet-geheimhouders,
met uitzondering van gerechtelijke instanties, het UWV of het Openbaar Ministerie indien de behandeling van de
opdracht dit vergt.
18. Bright & Blue zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens en
eventuele medische gegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bright & Blue
zal bij de inschakeling van derden erop toezien dat de ingeschakelde derden voldoen aan de verplichtingen die
voortvloeien uit de artikelen 17 en 18.
19. Als verwerker zal Bright & Blue de klant in staat stellen om te voldoen aan haar verplichtingen tot het melden van
datalekken. Bright & Blue informeert de klant onverwijld (uiterlijk binnen 2 werkdagen) na constatering van een
inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en de klant verleent Bright & Blue alle medewerking bij het
onderzoek naar en het verhelpen van de geconstateerde inbreuk en de gevolgen daarvan. Indien en voor zover
de klant reden heeft om te vermoeden dat er bij Bright & Blue een datalek heeft plaatsgevonden, dan heeft de
klant de verplichting dit vermoedelijke datalek onverwijld te melden bij Bright & Blue.
20. Op de dienstverlening van Bright & Blue is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Deze
regeling is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
21. De rechtsverhouding tussen Bright & BLue en de klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tenzij de
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen eventuele geschillen –tenzij een
dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement Limburg.
22. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie
daarvan.

