
 

 
 

Algemene voorwaarden ZeSAM Legal 
 

ZeSAM Legal is u graag van dienst. Naast de voorwaarden die opgenomen zijn in de overeenkomst van opdracht, 
zijn deze algemene voorwaarden van ZeSAM Legal van toepassing.  
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen ZeSAM Legal en de 
cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.zesamlegal.nl/algemene-voorwaarden. 

2. ZeSAM Legal is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, die zich onder andere het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. ZeSAM 
Legal is  statutair gevestigd en houdt kantoor te (6824 HP) Arnhem aan de Prümelaan 35. ZeSAM Legal 
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62979175. 

3. De cliënt is de opdrachtgever van ZeSAM Legal met wie ZeSAM Legal een overeenkomst van opdracht 
heeft gesloten. 

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ZeSAM Legal en niet aan een bepaalde 
aan ZeSAM Legal verbonden persoon. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is 
uitgesloten. Onverminderd het in de wet bepaalde, kunnen zowel de cliënt als ZeSAM Legal de opdracht 
te allen tijde door opzegging doen eindigen. De cliënt is gehouden de reeds door ZeSAM Legal verrichtte 
diensten te vergoeden. Onder aan ZeSAM Legal verbonden personen worden begrepen: de partners, 
eventuele werknemers, adviseurs en personen werkzaam voor of ingeschakeld door ZeSAM Legal. 

5. De overeengekomen tarieven gelden voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen 
en kunnen jaarlijks door ZeSAM Legal worden aangepast. De declaraties van ZeSAM Legal kennen een 
betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is ZeSAM Legal gerechtigd de 
uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat ZeSAM Legal tot enige schadevergoeding 
gehouden is.  

6. Iedere aansprakelijkheid van ZeSAM Legal in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt 
tot het bedrag dat onder de door ZeSAM Legal afgesloten beroeps- en/of 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het 
toepasselijke eigen risico van ZeSAM Legal.  

7. In het geval bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere 
aansprakelijkheid van ZeSAM Legal beperkt tot het honorarium dat door de cliënt is betaald voor de 
werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van € 10.000,00. 

8. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden 
met de schade en de aansprakelijkheid van ZeSAM Legal daarvoor. Voornoemde vorderingen verjaren 
in ieder geval tien (10) jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die de grondslag vormde van 
voornoemde vorderingen.  

9. Bij het inschakelen van derden zal ZeSAM Legal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ZeSAM Legal 
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan ZeSAM 
Legal houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder 
aansprakelijkheidsbeperkingen namens de cliënt te aanvaarden.  

10. Op onze dienstverlening is een klachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via 
www.zesamgal.nl/klachtenregeling. Indien een klacht na behandeling conform de klachtenregeling niet 
is opgelost, kan deze aan de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter worden 
voorgelegd.  

11. De rechtsverhouding tussen de cliënt en ZeSAM Legal is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. 
De bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om in 
eerste instantie kennis te nemen van eventuele geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien.  

12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Bij enig verschil 
van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse versie bepalend. 

 
 
 


