Algemene Voorwaarden Blumstone
Artikel 1
Blumstone heeft haar hoofdvestiging in Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 60982772. Blumstone is een limited liability
partnership naar het recht van het Verenigd Koninkrijk en stelt zich ten doel de advocatuur te
beoefenen.
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen opgesteld ten behoeve van Blumstone, maar tevens ten
behoeve van de leden (members), bestuurders of werknemers afzonderlijk en alle andere personen
die voor Blumstone werkzaam zijn en/of die bij de uitvoering door Blumstone van enige opdracht zijn
ingeschakeld en/of alle personen voor wie Blumstone bij de uitvoering van enige opdracht
aansprakelijk zou kunnen zijn.
Artikel 3
3.1 Alle aan Blumstone verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Blumstone. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever
is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel
7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Het staat Blumstone vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door werknemers
van Blumstone te laten uitvoeren, zonodig – ter beoordeling van Blumstone – met inschakeling van
derden. Blumstone zal bij het selecteren van in te schakelen derden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen.
3.3 Blumstone neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich.
Blumstone voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
Artikel 4
4.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Blumstone leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die
aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in 4.3, altijd beperkt zijn tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, voor
zover Blumstone deze verzekering krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde
van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op
grond van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van
Blumstone komt.
4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 4.1. bedoelde verzekering
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Blumstone in de desbetreffende
zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 150.000,-.
4.3 Het is Blumstone toegestaan eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals
opgenomen onder 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van
Blumstone voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij
een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
Artikel 5
5.1 Bij uitsluiting Nederlands recht beheerst de rechtsverhouding waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn.
5.2 Geschillen zullen worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, het reglement
waarvan kosteloos op verzoek door Blumstone aan de opdrachtgever zal worden toegezonden.
5.3 Indien een geschil zich niet leent voor behandeling door de voornoemde geschillencommissie dan
wel voortvloeit uit de behandeling en/of de uitspraak van de voornoemde geschillencommissie, dan
wordt dat geschil beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Niettemin is Blumstone in afwijking
hiervan gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats, dan
wel de vestigingsplaats, van de opdrachtgever.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Deze
algemene voorwaarden zijn voorts in te zien op de website van Blumstone www.blumstone.nl en
worden op verzoek kosteloos toegezonden.
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