
ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU MOERDIJK B.V.  

1. Bureau Moerdijk B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands Recht, hierna “Bureau Moerdijk”.  
2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, BW uitsluitend 

aanvaard en uitgevoerd door Bureau Moerdijk.  
3. Iedere aansprakelijkheid van Bureau Moerdijk is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

uit hoofde van de door Bureau Moerdijk gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten 
laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van 
voornoemde aansprakelijkheidsverzekering(en), is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Bureau 
Moerdijk met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 
€10.000,-.  

4. Alle aanspraken van opdrachtgevers jegens Bureau Moerdijk vervallen zodra een periode van een jaar 
is verstreken nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het 
bestaan van die aanspraken.  

5. Bureau Moerdijk zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de 
opdrachtgever en bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  

6. Bureau Moerdijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Bureau Moerdijk is door de 
opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de 
opdrachtgever te aanvaarden.  

7. Bureau Moerdijk maakt gebruik van zogenaamde ‘cloud’ diensten voor de opslag van data en 
dossiergegevens. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever 
hiermede akkoord te gaan en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. 

8. Bureau Moerdijk verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de 
geldende privacyregelingen. U heeft het recht Bureau Moerdijk te verzoeken u informatie te verstrekken 
en/of inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen 
of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht de door ons bewaarde persoonsgegevens te ontvangen, 
bezwaar te maken tegen persoonlijke gegevensverwerking, het recht op dataportabiliteit, het recht op 
vergetelheid en het recht op beperking van gegevensverwerking. Tevens kunt u te allen tijde uw 
toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken of verlangen dat geautomatiseerde 
besluitvorming wordt vervangen door menselijke. Een dergelijk verzoek kunt u richten tot Bureau 
Moerdijk B.V., Herengracht 141-4, 1015 BH Amsterdam of aan info@bureaumoerdijk.com. Een 
dergelijk verzoek laat uw recht tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
onverlet.  

9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bureau Moerdijk is onderworpen aan Nederlands 
recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.  

10. De Kantoorklachtenregeling Bureau Moerdijk (die is openbaargemaakt op de website 
https://www.bureaumoerdijk.com) is van toepassing op iedere opdracht.  

11. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders 
en bestuurders van Bureau Moerdijk, alsmede van al degenen die voor Bureau Moerdijk werkzaam zijn 
of door Bureau Moerdijk voor de verstrekte opdrachten zijn ingeschakeld. 

12. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal 
gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Bureau Moerdijk vast te stellen uurtarieven.  

13. Tenzij anders overeengekomen zullen door Bureau Moerdijk betaalde onkosten, gemaakt ten behoeve 
van de opdrachtgever, separaat in rekening worden gebracht.  

14. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de cliënt; i. akkoord te gaan met het feit 
dat de naam van de opdrachtgever kan worden vermeld op de website van Bureau Moerdijk en/of dat 
er een hyperlink naar de website van de opdrachtgever kan worden opgenomen op de website van 
Bureau Moerdijk; ii. ervan op de hoogte te zijn dat Bureau Moerdijk geen door de overheid gefinancierde 
rechtshulp werkzaamheden verricht.  

15. Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
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16. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de 
declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is Bureau Moerdijk 
gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede aanspraak te maken op vergoeding van 
buitengerechtelijke incassokosten.  

17. Deze algemene voorwaarden kunnen desgewenst ook in een vertaling in het Engels ter beschikking 
worden gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. De Nederlandse tekst zal in geval van eventuele verschillen altijd de beslissende 
tekst zijn. Bureau Moerdijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
65839250. Deze algemene voorwaarden zijn herzien op 1 september 2019. 

 

 


