Algemene Voorwaarden Amsterdams Octrooibureau Visser-Luirink B.V.

1. Algemene informatie
1) Amsterdams Octrooibureau Visser-Luirink B.V. (“AOVL”) is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt de praktijk van octrooi, modellen en merkengemachtigde uit te
oefenen, en het adviseren op het gebied van intellectueel eigendom in de ruimste zin. Bij die uitoefening
laat AOVL zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar
opdrachtgevers worden ingeschakeld.
AOVL is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Amsterdam onder nummer 34298963.
2. Opdracht
2) Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AOVL met uitdrukkelijke uitsluiting
van het bepaalde in art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW.

3. Aansprakelijkheid
3) AOVL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door werkzaamheden verricht onder
of door AOVL, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de door hem geleden schade veroorzaakt is door
opzet of grove schuld van AOVL. In dat geval zal aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat de
door de AOVL afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

4. Derden
4.1) Wanneer AOVL zich laat bij staan door derden voor het uitvoeren van een opdracht dan kan AOVL
de door deze derden bedongen beperking van aansprakelijkheid mede namens de opdrachtgever
aanvaarden.
4.2) AOVL zal bij het inschakelen van en de keuze voor derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
AOVL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van personen die ter uitvoering van een
opdracht door AOVL zijn ingeschakeld, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de keuze voor deze derde
door AOVL duidelijk onzorgvuldig is geweest.
4.3) Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen
die AOVL bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
4.4) De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten
ontlenen.
4.5) Indien de opdrachtgever de inhoud van de door AOVL verrichte werkzaamheden aan derden
verstrekt, is de opdrachtgever jegens AOVL gehouden die derde te wijzen op de toepasselijkheid van
deze Algemene Voorwaarden.

5. Geheimhouding
5.1) AOVL behandelt alle haar toevertrouwde zaken op basis van strikte vertrouwelijkheid conform de
wettelijke plicht van elke (Europese) octrooigemachtigde.
5.2) AOVL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van schending van
vertrouwelijkheid van communicatie, wanneer deze communicatie op verzoek dan wel met instemming
van de opdrachtgever per e-mail plaatsvindt.
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6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
6.1) Naast de voor de (buitenlandse) octrooiraden en belastingdienst verplichte gegevens (naam,
adres, BTW nummer) worden telefoonnummers en emailadres bewaard. Op verzoek kan dit laatste
worden gewijzigd.
6.2) Met de buitenlandse agent(en) worden alleen naam en adres gedeeld indien dat noodzakelijk is
voor de behandeling van uw opdracht.
6.3) Met de verwerker van financiële gegevens is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
7. Betaling
7.1) AOVL is gerechtigd de betaling te verlangen van een voorschot voor (verdere) werkzaamheden
en/of om tussentijds te declareren.
7.2) Iedere declaratie dient uiterlijk 1 maand na de declaratiedatum te zijn voldaan. Een declaratie geldt
als akkoord bevonden door de opdrachtgever indien deze daartegen niet binnen 10 dagen na de
ontvangst van de declaratie deugdelijk en schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
7.3) Bij het geven van een opdracht aan AOVL aanvaardt opdrachtgever dat AOVL de tarieven
periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt.
7.4) Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling
is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,6 procent van de
verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.
AOVL heeft alsdan tevens het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd
de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen te betalen.
7.5) Daarnaast heeft AOVL recht op een vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, waaronder incassokosten, ter grootte van 15% van de hoofdsom exclusief
vertragingsrente en andere extra kosten.

8. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
8) Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende of
vervolgopdrachten van zowel opdrachtgever als rechtspersonen die een opdracht verstrekken, waarin
opdrachtgever mede zeggenschap heeft.

9. Rechts- en forumkeuze
9) Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AOVL is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen tussen opdrachtgever en AOVL, met dien verstande dat AOVL gerechtigd is het geschil in
afwijking hiervan bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter aanhangig te maken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2020.
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