
 
algemene voorwaarden FISAL IP Law 

1. FISAL IP Law is de eenmanszaak van mr. F.I.S.A.L. van Velsen ("Van Velsen"); Van Velsen 

oefent een advocatenpraktijk uit. Het post- en spreekuuradres (waarop de 

onderneming is ingeschreven) is Puntegaalstraat 195, 3024EB, Rotterdam; het 

bezoekadres is in Luxemburg, hetgeen ook het enige adres waar het kantoor is 

ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:  

10, Rue Chingiz T. Aitmatov, L-1161, Luxemburg. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van 

opdracht tussen Van Velsen en de opdrachtgever (de "Cliënt") alsmede op iedere 

wijziging of aanvulling van de opdracht en/of vervolgopdracht (de "Opdracht"). De 

toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3. Van Velsen zal zich inspannen de Opdracht voor Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid 

en deskundigheid uit te voeren. Van Velsen staat niet in voor het bereiken van het door 

Cliënt beoogde resultaat. De uitvoering van de Opdracht vindt plaats uitsluitend ten 

behoeve van Cliënt. Van Velsen en Cliënt hebben het recht de Opdracht tussentijds te 

beëindigen. 

4. Bij het uitvoeren van de Opdracht gaat Van Velsen ervan uit dat Cliënt alle feiten en 

omstandigheden heeft verstrekt die van belang kunnen zijn voor een correcte 

uitvoering. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. 

5. Voor zover toepasselijk wordt Cliënt geacht mede opdracht aan door Van Velsen te 

zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven, waarbij Van Velsen 

gemachtigd is bij die inschakeling namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te 

aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

6. Van Velsen declareert voor de uitgevoerde werkzaamheden periodiek zijn honorarium, 

bestaande uit het product van het aantal gewerkte uren en het gehanteerde uurtarief, 

een forfaitaire post kantoorkosten à 6% en indien van toepassing, BTW. Tevens kunnen 

verschotten (zijnde kosten van derden, zonder opslag) in rekening worden gebracht.  

7. De Cliënt dient al hetgeen Van Velsen in rekening heeft gebracht binnen 14 dagen na 

dagtekening te voldoen, bij gebreke waarvan Cliënt van rechtswege in verzuim is. Het 

recht op opschorting en/of verrekening is uitgesloten. Bij gebreke van tijdige betaling is 

Cliënt aansprakelijk voor de volledige (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de 

inning. 

8. Indien zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Van Velsen leidt, zal 

die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de 

aansprakelijkheidsverzekering van Van Velsen aanspraak geeft, vermeerderd met het 

eigen risico van Van Velsen voor deze gebeurtenis onder de verzekering. Ingeval Van 

Velsen om welke reden dan ook geen beroep kan doen op de 

aansprakelijkheidsverzekering zal de aansprakelijkheid van Van Velsen beperkt zijn tot 

het bedrag dat Van Velsen in het kader van het deel van de Opdracht dat tot de 

aansprakelijkheid leidde, aan honorarium in rekening heeft gebracht. 

9. Behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet van Van Velsen, zal Cliënt Van 

Velsen vrijwaren voor alle aanspraken van derden (inclusief de kosten van 

rechtsbijstand), die op enigerlei wijze uit de vervulling van de Opdracht door Van 

Velsen voortvloeien. 

10. Alle geschillen die tussen Van Velsen en Cliënt mochten ontstaan, zullen in eerste 

instantie uitsluitend door de rechtbank Rotterdam worden beslecht.  


