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ALGEMENE VOORWAARDEN 2022 

 
1. Deze algemene voorwaarden van LegalMatters.com B.V. liggen ter inzage bij de 

receptie van het kantoor LegalMatters.com B.V. te Amsterdam (1017 ER) aan de 

Keizersgracht 620 en staan vermeld op www.legalmatters.com. 

 
2. LegalMatters.com is een geregistreerde merknaam van Law Fathers IP B.V. en Law 

Fathers IP B.V. voert diverse handelsnamen en websites waaronder 

ideeregistratie.com, ideedepot.nl, ideeregister.nl, merkregistratie.com, 

registreerjouwmerk.nl en yourtrademarkregistration.com. LegalMatters.com B.V. is 

licentienemer van deze merknaam en handelsnamen. 

 
3. LegalMatters.com B.V. is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Een lijst met aandeelhouders wordt op 

eerste verzoek toegezonden. 

 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

4. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene 

voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle dienstverlening door of 

namens LegalMatters.com B.V., ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in 

de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, interim 

jurist, procureur, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator 

of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 

7:407 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LegalMatters.com 

B.V. 

 
5. De algemene voorwaarden van LegalMatters.com B.V. zijn tevens van toepassing 

op: 

- alle vennootschappen met wie LegalMatters.com B.V. een 

managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en 

aandeelhouders; 

- alle medewerkers, oud medewerkers, hun erfgenamen en anderen die op enigerlei 

wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren 

van LegalMatters.com B.V. en hun erfgenamen. 

 
Offertes 

6. De in de offerte van LegalMatters.com B.V. weergegeven bedragen zijn exclusief 

BTW. Genoemde bedragen zijn indicatief en kunnen enigszins afwijken, en zijn 

afhankelijk van de daaraan verbonden kosten van bijvoorbeeld lokale legalisatie van 
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documenten. Voorts vallen onder de weergegeven bedragen niet de kosten die 

verband houden met werkzaamheden die niet met de deponering van een merk of 

model samenhangen zoals het vervaardigen van afbeeldingen, vertaalkosten, het 

ageren tegen een (voorlopige) weigering van het desbetreffende merken- of 

modellenbureau of het verweer voeren in oppositie procedures. Voornoemde 

werkzaamheden worden achteraf per uur gefactureerd, overeenkomstig onze 

uurtarieven. Derhalve vallen onder de weergegeven bedragen niet de kosten die niet 

samenhangen met een standaard registratieprocedure en zijn de prijzen onderhevig 

aan de wijziging van officiële taksen en/of belastingen en aan de koers of devaluatie 

van de munt. 

 
7. Indien LegalMatters.com B.V. een subsidie traject begeleidt voor een Opdrachtgever 

dan rekent LegalMatters.com B.V. eenmalig 20% over het totaalbedrag dat 

Opdrachtgever aan subsidie ontvangt. 

 
8. Indien Opdrachtgever een bewakingsabonnement afsluit bij LegalMatters.com B.V., 

dan wordt het bewakingsabonnement jaarlijks automatisch verlengd, indien het niet 

één maand voor afloop schriftelijk en aangetekend met bevestiging van ontvangst 

wordt opgezegd. 

 
Ideeregistratie 

9. Een ideeregistratie geeft de Opdrachtgever een datumstempel, dat kan dienen als 

wettelijk bewijsmiddel. De ideeregistratie wordt gedurende 5 jaar door 

LegalMatters.com bewaard. LegalMatters.com garandeert niet dat het idee dat 

Opdrachtgever registreert auteursrechtelijk beschermd is, aangezien dit oordeel aan 

de rechter is voorbehouden. LegalMatters.com is niet aansprakelijk indien de 

ideeregistratie onverhoopt niet voor enige bescherming in aanmerking komt. 

 
Beperking aansprakelijkheid 

10. Legalmatters.com verricht de aan haar verstrekte opdrachten met de nodige 

zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en zal ze naar beste kunnen uitvoeren, zoals een 

goed Opdrachtnemer betaamt. 

 
11. Voor door de Opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, 

onrechtmatige daad of anderszins is LegalMatters.com B.V. niet aansprakelijk, tenzij 

de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid 

of opzet van LegalMatters.com B.V. 
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12. Voor zover LegalMatters.com B.V. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op 

grond van gebreken aan de geleverde dienst, is deze schadevergoeding beperkt tot 

maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst van de desbetreffende 

maand betrekking heeft. LegalMatters.com B.V. is in ieder geval nimmer 

aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

 
13. LegalMatters.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens 

overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, 

daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. 

 
14. LegalMatters.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van of 

verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van de Opdrachtgever aan 

LegalMatters.com B.V. ter beschikking zijn gesteld. 

 
Inschakeling derden 

15. LegalMatters.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door 

derden die op verzoek en met toestemming van de Opdrachtgever bij de uitvoering 

van de overeenkomsten van LegalMatters.com B.V. worden ingeschakeld. 

LegalMatters.com B.V. rekent een 20% marge over de facturen van deze derden om 

de kosten van de administratieve afhandeling en financiële risico’s te dekken. 

 
16. LegalMatters.com B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van 

tevoren overleg hebben met de Opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze 

van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. 

 
17. De uitvoering van de aan LegalMatters.com B.V. verstrekte opdrachten geschieden 

uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van 

de uitvoering van de voor de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verrichte 

werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

 
18. Indien de Opdrachtgever de door LegalMatters.com B.V. gegeven (schriftelijke) 

adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan 

derden verstrekt, is de Opdrachtgever jegens LegalMatters.com B.V. gehouden die 

derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van 

deze algemene voorwaarden van LegalMatters.com B.V. De derde is zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalMatters.com B.V. niet gerechtigd 

van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt 

gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 
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Tarieven, declareren en betalen 

19. Bij het geven van een opdracht aan LegalMatters.com B.V. aanvaardt 

Opdrachtgever dat LegalMatters.com B.V. haar tarieven kan wijzigen. Indien 

Opdrachtgever besluit de aan LegalMatters.com B.V. verstrekte opdracht in te 

trekken alvorens de opdracht is afgerond, dan is Opdrachtgever gehouden een 

redelijk loon te betalen en dat is minimaal 75% van het factuurbedrag. 

 
20. LegalMatters.com B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt 

van veertien dagen. LegalMatters.com B.V. is gerechtigd een voorschot voor 

(verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde 

termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere 

ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente 

verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij 

een deel van de maand als één maand wordt gerekend. 

 
21. Indien sprake is van consument-schuldenaar als Opdrachtgever, worden 

incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor 

Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn: 

Minimumtarief 

15% over eerste € 40,00 

10% over volgende € 2.500,00 

5% over volgende € 2.500,00 

1% over volgende € 5.000,00 

0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 

 
22. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die 

handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande 

aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke 

(incasso)kosten, althans een bedrag conform de Staffel Rapport Voorwerk II. 

 
23. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden 

zaak betrekking hebben, heeft LegalMatters.com B.V. het recht de werkzaamheden 

op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever tot enige 

schadevergoeding of compensatie gerechtigd is. Dit laat onverlet de verplichting van 

de Opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te 

voldoen. LegalMatters.com B.V. is gerechtigd het door Opdrachtgever betaalde 

voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever in de 

betrokken of in andere zaken. 
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Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

24. Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze algemene voorwaarden en de 

overeenkomst tussen de Opdrachtgever en LegalMatters.com B.V. Geschillen zullen 

uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 
Amsterdam, juli 2022 
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