BRAM LEGAL – ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Bram Legal (“BRAM LEGAL”) is een handelsnaam/eenmanszaak van de heer mr. Abraham
Anno Christoffel Bloemers, onder welke naam de heer A.A.C. Bloemers, voornoemd, als
zelfstandige (online) juridische diensten verleent.
2. BRAM LEGAL is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 71714304.
3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan BRAM
LEGAL.
4. Uitsluitend BRAM LEGAL geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer.
5. A.A.C. Bloemers, voornoemd, die professionele werkzaamheden verricht onder voormelde
handelsnaam, BRAM LEGAL, handelt bij de uitoefening van zijn die werkzaamheden
uitsluitend in de sub 1 hiervoor gemelde hoedanigheid.
6. Iedere aansprakelijkheid van BRAM LEGAL en/of – voor zover van toepassing – de heer A.A.C.
Bloemers, voornoemd, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van
de door BRAM LEGAL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten
laste van verzekeraar(s) komt. Volledigheidshalve: de voormelde verzekering sluit dekking
met betrekking tot due diligence geheel uit.
7. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en/of rechtspersonen
beroepen die direct of indirect aan BRAM LEGAL verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de
dienstverlening door of vanwege BRAM LEGAL zijn betrokken.
8. Alle bedragen zijn exclusief eventuele BTW en andere belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal BRAM LEGAL u factureren op basis van
gewerkte tijd tegen de schriftelijk overeengekomen toepasselijke uurtarieven. U bent verder
gehouden tot betaling van verschotten.
10. BRAM LEGAL factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent
factureren. De betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum en de in Nederland geldende
wettelijke rente begint te lopen na overschrijding van die betalingstermijn.
11. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. U erkent dat
elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd,
geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam
filters. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het
verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat
betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
12. De verhouding tussen een opdrachtgever en BRAM LEGAL wordt beheerst door Nederlands
recht.
13. Alleen de rechter te Arnhem zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en
BRAM LEGAL kennis te nemen, onverminderd het recht in hoger beroep te gaan.

Bram Legal is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 71714304.

