
Algemene Voorwaarden Blumstone 
 
Artikel 1  
Blumstone BV heeft haar hoofdvestiging in Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 84824964. Blumstone BV is een 
besloten vennootschap en stelt zich ten doel de advocatuur te beoefenen.  
 
Artikel 2  
Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen opgesteld ten behoeve van Blumstone BV, maar 
tevens ten behoeve van de aandeelhouders, bestuurders of werknemers afzonderlijk en alle 
andere personen die voor Blumstone BV werkzaam zijn en/of die bij de uitvoering door 
Blumstone BV van enige opdracht zijn ingeschakeld en/of alle personen voor wie Blumstone 
BV bij de uitvoering van enige opdracht aansprakelijk zou kunnen zijn.  
 
Artikel 3 
3.1 Alle aan Blumstone BV verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en 
uitgevoerd door Blumstone BV. 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 BV vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door 
werknemers van Blumstone BV te laten uitvoeren, zonodig – ter beoordeling van Blumstone 
– met inschakeling van derden. Blumstone BV zal bij het selecteren van in te schakelen 
derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
3.3 Blumstone BV neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op 
zich. Blumstone BV 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 BV 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 BV 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 BV komt. 
4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 4.1. bedoelde verzekering 
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Blumstone BV in de 
desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een 
maximum van EUR 50.000,-. 
4.3 Het is Blumstone BV toegestaan eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden 
zoals opgenomen onder 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere 
aansprakelijkheid van Blumstone BV 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 Elke cliënt heeft het recht om zijn opdracht aan Blumstone BV te beëindigen. Blumstone 
heeft een zelfde recht, mits (indien toepasselijk) de bepalingen van de Advocatenwet, de 
Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten bij beëindiging in acht worden 
genomen. 
5.2 Blumstone BV is in ieder geval bevoegd de opdracht en vertegenwoordiging in rechte te 
beëindigen in geval van: (1) niet-betaling van honorarium, verschotten en/of kosten; (2) 
verzuim of weigering van de cliënt om openheid van zaken te geven, samen te werken, of de 
inspanningen van Blumstone BV voldoende te ondersteunen; (3) het geven van onjuiste 
informatie, het achterhouden van informatie of de weigering om belangrijke feiten aan 
Blumstone B.V. te openbaren, waaronder inbegrepen informatie die Blumstone B.V vereist is 
te bezitten in het kader van de WWFT; (4) verzuim of weigering van de cliënt om advies van 
Blumstone B.V. te accepteren (en uit te voeren); (5) in geval van (de ontdekking van) 
belangenconflict met een andere cliënt van Blumstone B.V., of (6) toepasselijkheid van een 
andere grond voortvloeiend uit of indien voorgeschreven door de Gedragsregels van de 
Nederlandse Orde van Advocaten. 
 
Artikel 6 
6.1 Bij uitsluiting Nederlands recht beheerst de rechtsverhouding waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn. 
6.2 Geschillen zullen worden beslecht de rechtbank te Amsterdam. Niettemin is Blumstone 
BV 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 in te zien op de website www.blumstone.nl en worden op 
verzoek kosteloos toegezonden.  
 
Amsterdam, 28 december 2021 


