ALGEMENE VOORWAARDEN KEENON

1. Toepasselijkheid. Op alle opdrachten die u (de cliënt) aan KEENON B.V. (of enige
van haar advocaten, adviseurs of medewerkers verstrekt en op alle diensten die zij
voor de cliënt uitvoeren, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Verantwoordelijkheid opdrachten. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard
door KEENON B.V. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan rust en niet
op haar advocaten, adviseurs of medewerkers, maar uitsluitend op KEENON B.V. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3. Aansprakelijkheid. KEENON B.V., noch haar advocaten, adviseurs en medewerkers
in persoon, zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met hun
(beoogde) dienstverlening, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met
inachtneming van het navolgende.
4. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. KEENON B.V. heeft bij AIG Europe
Limited een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een wereldwijde
dekking van maximaal 1.000.000 euro per aanspraak (met een eigen risico van 1.000
euro). In het geval van schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar worden
gemeld en wanneer er dekking is, zal de aansprakelijkheid voor schade beperkt zijn
tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het
eigen risico.
5. Verjaring. Indien KEENON B.V. de uitoefening van haar advocatenpraktijk staakt,
verjaart iedere vordering tot schadevergoeding jegens KEENON B.V., haar
advocaten, adviseurs en medewerkers uiterlijk een jaar na de dag waarop deze
uitoefening is gestaakt.
6. Aansprakelijkheid voor derden. Als KEENON B.V. bij de uitvoering van een opdracht
een derde inschakelt (waaronder mede wordt begrepen vertalers, externe advocaten
en rolgemachtigden) dan is KEENON B.V. niet aansprakelijk voor eventuele fouten
die door deze derde worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar
aansprakelijkheid wil beperken, heeft KEENON B.V. de bevoegdheid om die
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
7. Derdenbeding. Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk
derdenbeding ten behoeve van de advocaten, adviseurs en medewerkers van
KEENON B.V.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. De rechtsverhouding van cliënt met
KEENON B.V. (waaronder die met haar advocaten, adviseurs en medewerkers) is
onderworpen aan Nederlands recht en alle eventuele geschillen die voortvloeien uit
of verband houden met voornoemde rechtsverhouding zullen exclusief onderworpen
zijn aan de jurisdictie van de rechter te Amsterdam, Nederland.

