
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
1. Genome Lawyers BV (hierna: “Genome 

Lawyers”) is een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar 
Nederlands recht, die zich ten doel stelt de 
advocatuur te beoefenen. Genome Lawyers is 
statutair gevestigd in Amsterdam en 
ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 
75570904. Er is geen sprake van een 
samenwerkingsverband in de zin van artikel 5.3 
Verordening op de advocatuur.   

 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op iedere opdracht die aan Genome 
Lawyers wordt gegeven en op alle 
rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of die 
daarmee verband houden, voor zover door 
partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk 
wordt afgeweken. Deze algemene voorwaarden 
gelden onverminderd ten behoeve van alle aan 
Genome Lawyers verbonden personen. 
Toepasselijkheid van enige algemene of andere 
voorwaarden van de opdrachtgever wordt 
hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.  

 
3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 

en 7:409 BW is uitgesloten.  
 
4. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt 

overeengekomen, bepaalt Genome Lawyers 
welke medewerker de door opdrachtgever 
verstrekte opdracht uitvoert.  

 
5. Indien dat naar oordeel van Genome Lawyers, 

in het belang is van een goede uitvoering van de 
opdracht, heeft Genome Lawyers het recht 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
Genome Lawyers is niet aansprakelijk voor 
eventuele tekortkomingen van deze derden met 
betrekking tot door die derden verrichte 
werkzaamheden. De opdrachtgever stemt ermee 
in dat Genome Lawyers bedingen ter beperking 
van aansprakelijkheid die deze derden hanteren, 
namens de opdrachtgever aanvaardt.  

6. Iedere aansprakelijkheid van Genome Lawyers is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder de ter zake toepasselijke 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het 
kantoor wordt uitbetaald, te vermeerderen met 
het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de 
toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het 
desbetreffende geval voor rekening van het 
kantoor komt. De verzekerde som onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 
Genome Lawyers bedraagt maximaal €5.000.000 
per aanspraak.  

 
7. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om 

welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is 
iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 
aan honorarium dat voor de opdracht in verband 
waarmee de schade is ontstaan door de 
opdrachtgever aan Genome Lawyers is voldaan, 
met een maximum van €25.000 
(vijfentwintigduizend euro).  

 
8. Genome Lawyers is niet aansprakelijk voor 

schade, van welke aard ook, die ontstaan is 
doordat zij uit is gegaan van door de 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens.  

 
9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 

werkzaamheden geen rechten ontlenen. De 
opdrachtgever vrijwaart Genome Lawyers en alle 
aan Genome Lawyers verbonden personen voor 
de gevolgen van aanspraken van derden die 
voortvloeien uit of in verband staan met de 
uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen 
mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de 
aanspraak een gevolg is van een door Genome 
Lawyers gemaakte beroepsfout. Beperkingen van 
aansprakelijkheid ten gunste van Genome 
Lawyers strekken ook ten gunste van niet-
ondergeschikte vertegenwoordigers, hulppersonen 
en andere door Genome Lawyers ingeschakelde 
personen.  
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10. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen 
indien Genome Lawyers niet onverwijld nadat 
de betrokkende bekend werd of redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn met het bestaan van 
deze vorderingsrechten of andere rechten of 
bevoegdheden van de mogelijke aanspraak in 
kennis werd gesteld. Iedere vordering tot 
schadevergoeding verjaart één jaar na de dag 
waarop de opdrachtgever met eventuele schade 
bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie 
jaar na de datum van de laatste factuur over 
deze zaak.  

 
11. Op grond van geldende regelgeving is Genome 

Lawyers verplicht de identiteit van de 
opdrachtgever vast te stellen en na te gaan of 
van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke 
transacties sprake is en in voorkomende 
gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de 
hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever 
hierover te informeren. De opdrachtgever 
bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en 
alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.  

 
12. Indien Genome Lawyers persoonsgegevens 

verwerkt, al dan niet in verband met de 
uitvoering van een opdracht, vindt deze 
verwerking plaats in overeenstemming met haar 
privacy beleid. Dit beleid is te vinden op 
www.genome-lawyers.com.   

 
13. Genome Lawyers heeft geen Stichting Beheer 

Derdengelden. 
 
14. Ten aanzien van communicatie stemt 

opdrachtgever ermee in dat Genome Lawyers 
gebruik maakt van al dan niet door derden 
aangeboden digitale communicatiemiddelen en 
diensten voor opslag van gegevens. Genome 
Lawyers is niet aansprakelijk voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke 
diensten.  

 
15. Voor de uitvoering van een opdracht is de 

opdrachtgever, een honorarium, vermeerderd 
met verschotten (bijvoorbeeld griffierecht, 
kosten van getuigen en deskundigen, 
deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit 
openbare registers) en indien van toepassing 
omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd. Het 
honorarium wordt vastgesteld aan de hand van 
de aan de opdracht bestede uren, 

vermenigvuldigd met de door Genome Lawyers 
vastgestelde uurtarieven.  

 
16. Declaraties worden in beginsel maandelijks 

verstuurd. De betalingstermijn is 30 dagen te 
rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke 
van tijdige betaling is Genome Lawyers zonder 
nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke 
rente bij de opdrachtgever in rekening te 
brengen. Genome Lawyers kan een onmiddellijk 
te betalen voorschot vragen voor verrichte of te 
verrichten werkzaamheden en haar 
dienstverlening op te schorten of te beëindigen 
indien de opdrachtgever een voorschotnota of 
declaratie niet tijdig voldoet.  

 
17. Op de dienstverlening van Genome Lawyers is 

de Kantoorklachtenregeling van toepassing. 
Deze regeling is te vinden op: www.genome-
lawyers.com en wordt op verzoek verstrekt. 

 
18. Zowel de opdrachtgever als Genome Lawyers 

kan de overeenkomst, desgewenst met 
onmiddellijke ingang, beëindigen door middel 
van een schriftelijke opzegging. De 
opdrachtgever is bij opzegging gehouden het 
honorarium te voldoen voor de tot het moment 
van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden en 
daarmee gepaard gaande 
overdrachtswerkzaamheden.  

 
19. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in 

zowel de Nederlandse als Engelse taal en te 
vinden op: www.genome-lawyers.com. De 
Nederlandse tekst prevaleert in geval van 
verschil tussen de Engelse en de Nederlandse 
versie. Genome Lawyers is bevoegd deze 
algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
Wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt 
gemaakt, dan zal de opdrachtgever daarvan 
onverwijld op de hoogte worden gesteld door 
middel van toezending van de gewijzigde 
algemene voorwaarden, waarna deze van 
toepassing zijn.  

 
20. Op alle bestaande en toekomstige 

rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en 
Genome Lawyers is Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam.   

 


