ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Boekx B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht,
met als doel het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten. Boekx is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 59676906. BKX Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het verlenen van diensten als
merkenbureau door merkengemachtigden en advocaten. BKX Legal B.V. is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 56781687. BKX Legal B.V. en Boekx B.V. worden hierna gezamenlijk
aangeduid als “Boekx”.

2.

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Boekx. In geval van opdrachten tot deponering, registratie, vernieuwing en
onderhoud van merken en modellen wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BKX Legal
B.V. Bovenstaande geldt ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op
de uitvoering door een bepaalde (natuurlijke) persoon.

3.

Iedere aansprakelijkheid van Boekx is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door haar afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de
polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende
zaak door Boekx in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 25.000 (vijfentwintig duizend
euro).

4.

Boekx zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf met de cliënt overleggen. Boekx is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Boekx is door de cliënt gemachtigd om een beperking
van aansprakelijkheid van derden namens de cliënt te aanvaarden.

5.

Kennisgevingen met betrekking tot de instandhouding van merken, modellen of andere rechten (waaronder
met betrekking tot vernieuwing en relevante termijnen etc.) worden onverplicht verstrekt door Boekx. Boekx
is slechts verplicht handelingen te verrichten tot instandhouding van merken, modellen of andere rechten
indien daartoe een schriftelijke opdracht is gegeven door de opdrachtgever. Boekx is niet gehouden om op
eigen initiatief (beschikbaarheids-)onderzoeken, depots, vernieuwingen of andere werkzaamheden met
betrekking tot merken, modellen of andere rechten te verrichten. Boekx is niet aansprakelijk voor schade die
het gevolg is van fouten, onvolledigheden of andere gebreken in de door haar gebruikte en/of
geraadpleegde (openbare of commerciële) registers, zoekprogramma’s, databanken en/of software van
derden.

6.

Voor de uitvoering van een dienst met betrekking tot inschrijvingen, vernieuwingen en mutaties in het
Benelux -, Europese Unie- en/of het Internationale merken- en modellenregister is de opdrachtgever de
kosten verschuldigd volgens de merkenregistratietarieflijst, die wordt verstrekt op verzoek. Deze tarieflijst
kan tussentijds worden herzien door Boekx. Voor werkzaamheden die niet op deze tarieflijst vermeld staan,
geldt het bepaalde in artikel 8.

7.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle
benodigde documenten, afdrukken en gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

8.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het verrichte aantal uren
vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van Boekx. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals
porti, communicatie- en kopieerkosten, etc.) kan een percentage van het honorarium in rekening worden
gebracht. Door Boekx ten behoeve van de cliënt betaalde c.q. nog te betalen kosten van derden
(verschotten) worden separaat in rekening gebracht.

9.

De werkzaamheden van Boekx worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn voor alle
declaraties van Boekx bedraagt veertien dagen vanaf de declaratiedatum. Boekx behoudt zich het recht
voor haar werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten. In geval van niet-tijdige betaling is Boekx
gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de cliënt, op te schorten. Indien na
schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met 15%
buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 200 (tweehonderd euro).

10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Boekx uitgebrachte offertes en
aanvaarde opdrachten, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten. In geval van verschil tussen de
Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. De
algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van de opdracht
betrokken zijn en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, inclusief hun
erfgenamen. De cliënt vrijwaart Boekx tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of
voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht.
11. De rechtsverhouding tussen Boekx en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen
zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

