
Algemene voorwaarden voor Panta Rhei Legal

Artikel 1 Phanta Rhei Legal 
Phanta Rhei Legal is een handelsnaam van Notarispraktijk Mr H. Lunenborg B.V. gevestigd te 2951 EM Alblasserdam 
aan het Wilgenplein 30, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24315675. Het doel van Notarispraktijk 
Mr H. Lunenborg B.V. is onder andere het uitoefenen van de praktijk van notaris door daartoe bevoegde personen met 
inachtneming van alle op een notaris toepasselijke wetsbepalingen, in het bijzonder de bepalingen van de Wet op het 
Notarisambt. Notarispraktijk Mr H. Lunenborg B.V. wordt uitgeoefend door Mr Henriëtte Lunenborg, notaris te Alblasser-
dam. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid 
is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs 
door verzekering valt te dekken. Mr Henriëtte Lunenborg - hierna ook te noemen: de notaris - is lid van de KNB. Onder 
Panta Rhei Legal wordt hierna mede verstaan Notarispraktijk Mr H. Lunenborg B.V. en de notaris. 

Artikel 2 Toepassingsgebied algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Panta Rhei Legal aanvaarde opdrachten, eventuele 
vervolgopdrachten en overige werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al 
diegenen die namens Panta Rhei Legal bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. 

Artikel 3 Opdracht, opdrachtgever, opdrachtnemer 
1. a. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Panta 
  Rhei Legal zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. 
 b. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 van het  
  Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd. 
 c. Als bij/voor de aanvaarding en/of de uitvoering van de opdracht door Panta Rhei Legal derden dienen te worden  
  ingeschakeld, zal Panta Rhei Legal die derden - waar mogelijk - inschakelen in overleg met de opdrachtgever,  
  zulks met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. 
 d. Panta Rhei Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Panta  
  Rhei Legal eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. 
 e. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de  
  inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door  
  Panta Rhei Legal verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Panta Rhei Legal  
  gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder de toepasselijkheid van deze  
  algemene voorwaarden. Indien die derde op enigerlei wijze van die werkzaamheden gebruik maakt, is die derde  
  aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 
2. De opdrachtgever is de cliënt: één of meer natuurlijke of rechtspersonen die Panta Rhei Legal (mede) opdracht  
 geven tot het verrichten van werkzaamheden. 
3. Panta Rhei Legal is opdrachtnemer. 

Artikel 4 Aanvaarding opdracht
 Een opdracht geldt als aanvaard als de opdracht door Panta Rhei Legal is bevestigd aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Tarieven
1. Panta Rhei Legal licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. 
2. Het honorarium voor de dienstverlening door Panta Rhei Legal wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht  
 bestede uren vermenigvuldigd met het door Panta Rhei Legal overeengekomen uurtarief, tenzij tussen Panta Rhei  
 Legal en de opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen. Naast het honorarium voor de dienstverlening  
 door Panta Rhei Legal is de cliënt in voorkomende gevallen verschotten aan Panta Rhei Legal verschuldigd zoals:
 - legeskosten; 
 - griffierecht; 
 - kadastraal recht; 
 - inzagekosten in het kadaster; 
 - inzagekosten in het handelsregister; 
 - kantoorkosten; 
 - reiskosten. 
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Artikel 6 Betaling en invordering 
Facturen van Panta Rhei Legal moeten binnen veertien dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen of anders door Panta Rhei Legal op de factuur is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de 
cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid opdrachtgever 
1. Als een opdracht wordt verleend door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het  
 betalen van de rekening voor de werkzaamheden van Panta Rhei Legal. 
2. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht  
 geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid van Panta Rhei Legal 
1. De aansprakelijkheid van Panta Rhei Legal is beperkt tot de dekking waarvoor door Panta Rhei Legal een beroeps 
 aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. 
2. In de voor Panta Rhei Legal geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan een  
 verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt,  
 is de aansprakelijkheid van Panta Rhei Legal beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de  
 desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de  
 schade is ontstaan.
3. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid 
 direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek. 
4. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook: 
 a. als Panta Rhei Legal aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet  
  deugdelijk functioneren van de door Panta Rhei Legal bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur,  
  software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd; 
 b. indien Panta Rhei Legal ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
5. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer  
 van de notaris en allen die op haar kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheids 
 beperking kunnen beroepen. 

Artikel 9 Klachten 
Als de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening door Panta Rhei Legal of anderszins een klacht heeft  
jegens Panta Rhei Legal dan maakt de opdrachtgever dat eerst kenbaar aan Panta Rhei Legal, bij voorkeur schriftelijk. 
Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft 
de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: 
- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; 
- de Kamer voor het Notariaat; 
- de Geschillencommissie Notariaat; 
- de civiele rechter. 
Op de dienstverlening door Panta Rhei Legal is de Verordening Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepas-
sing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. 

Artikel 10 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
Op de dienstverlening van Panta Rhei Legal is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van 
toepassing. In dat kader is Panta Rhei Legal onder meer verplicht: - in verband met de dienstverlening aan cliënt een 
“cliëntenonderzoek” uit te voeren, welk onderzoek het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en - 
zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland 
(FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. 

Artikel 11 Rechtskeuze 
Op de rechtsverhouding tussen Panta Rhei Legal en haar cliënten is het Nederlandse recht van toepassing. Enig geschil 
tussen Panta Rhei Legal en haar cliënt(en) zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
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