
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PENROSE – 1 MAART 2019 
 

1. Penrose.law B.V. is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht (hierna: “Penrose”). 
Penrose is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34367274.  
 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door en/of iedere 
overeenkomst gesloten met Penrose en in het geval waarbij tussen Penrose en een wederpartij, een 
beoogde wederpartij of een derde, enige rechtsverhouding is ontstaan op die rechtsverhouding. 

 
3. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan de aanvrager daarvan toegezonden en liggen voorts 

ter inzage bij het kantoor van Penrose in Amsterdam en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in 
Amsterdam.  
De voorwaarden zijn tevens te downloaden op de website van Penrose: 
http://www.penrose.law/algemene-voorwaarden-penrose.pdf.  
 

4. Penrose is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, waarna de algemene 
voorwaarden in aangepaste vorm van toepassing zullen zijn op nadien uitgebrachte aanbiedingen, nadien 
gesloten overeenkomsten, nadien aan Penrose opgedragen werkzaamheden uit bestaande overeenkomsten 
en op nadien ontstane rechtsverhoudingen. 
 

5. Alle opdrachten aan Penrose worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Penrose. Dat geldt ook 
wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat werkzaamheden 
door één of meer bepaalde personen worden uitgevoerd. Het staat Penrose vrij de aan haar verleende 
opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door medewerkers van Penrose te laten uitvoeren. Het 
bepaalde in de wetsartikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij en hiermee buiten 
toepassing verklaard. 

 
6. De algemene voorwaarden van Penrose zijn ook opgesteld ten behoeve van: 

a. alle praktijkvennootschappen waarmee Penrose een management- of samenwerkingsovereenkomst 
heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders; 

b. alle bestuurders, werknemers, medewerkers, oud-medewerkers en derden (alsook hun erfgenamen) 
die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst 
zijn/waren van Penrose; en 

c. de Stichting Beheer Derdengelden Penrose en haar bestuurders. 
 
De volgende individuen en entiteiten zullen niet door een wederpartij worden aangesproken ter 
vergoeding van schade en/of tot nakoming van welke met Penrose aangegane overeenkomst of op Penrose 
rustende verplichting dan ook: (i) voormalige, huidige en toekomstige aandeelhouders en bestuurders van 
Penrose, (ii) groeps-, holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Penrose en haar 
voormalige, huidige en toekomstige aandeelhouders en bestuurders, (iii) Stichting Beheer Derdengelden 
Penrose en haar bestuurders, alsmede (iv) derden die werken voor en verbonden zijn aan Penrose, zoals 
werknemers, adviseurs, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers (in het verleden, heden of de toekomst).  
Deze algemene voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW ten behoeve van 
alle in dit artikel genoemde personen en rechtspersonen. Zij zijn hierdoor gerechtigd om in voorkomede 
gevallen een beroep te doen op deze algemene voorwaarden, of op de bepalingen daaruit. 
 

7. Penrose heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum uitkering van (i) 
EUR 10.000.000,- per aanspraak en (ii) EUR 20.000.000,- per jaar. De aansprakelijkheid van Penrose is in 
alle omstandigheden en bij iedere aanspraak beperkt tot het bedrag aan schade dat direct het gevolg is 
van een aan Penrose toerekenbare tekortkoming - of welke op enige andere rechtsgrond kan worden 
gebaseerd - tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door deze 
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beroepsaansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van de betreffende aanspraak, te vermeerderen 
met het toepasselijke eigen risico. Penrose is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van 
overmacht. 
In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Penrose in enig geval in het geheel niet tot 
uitkering overgaat - anders dan vanwege een niet tijdige betaling van de premie door Penrose - terwijl de 
aansprakelijkheid van Penrose, onverminderd het voorgaande, in rechte is vastgesteld, is de totale 
aansprakelijkheid van Penrose in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat door 
de partij die Penrose aansprakelijk stelt aan Penrose is voldaan in de periode gedurende de 3 maanden 
voorafgaand aan het feit dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, met een maximum van EUR 50.000,- 
ex. BTW. Penrose zal zich niet op een beperking van haar aansprakelijkheid beroepen wanneer deze een 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Penrose of die van één tot haar bedrijfsleiding 
behorende leidinggevende ondergeschikten.  
 

8. Schades en andere rechtsvorderingen als gevolg van vermeende tekortkomingen van Penrose dienen 
uiterlijk 14 werkdagen nadat de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken 
schriftelijk aan Penrose te worden gemeld op straffe van verval van rechten. Penrose is gerechtigd zich op 
deze bepaling te beroepen ongeacht of zij door een latere melding in haar eventuele belangen is geschaad. 
Iedere rechtsvordering verjaart 12 maanden nadat een tekortkoming of gebrek in de prestatie aan Penrose 
is meegedeeld.  
 

9. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Penrose merkt met nadruk op 
dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, 
vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters. Indien en voor zover van 
toepassing, wordt het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c BW hierbij uitgesloten.  
Penrose is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met digitale onbereikbaarheid, 
storingen van het internet, telefoonnet, elektriciteitsnet of computersystemen, het niet veilig zijn van 
elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, 
vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam 
filters. 
 

10. De aan Penrose verbonden Stichting Beheer Derdengelden Penrose is bevoegd om in het kader van de 
uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. De opdrachtgever van Penrose vrijwaart 
Penrose, Stichting Beheer Derdengelden Penrose en de aan Penrose en Stichting Beheer Derdengelden 
Penrose verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de 
eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij 
de derdengelden zijn gestort. 

11. Penrose is bevoegd derden in te schakelen ter uitvoering van haar werkzaamheden of aan haar verstrekte 
opdrachten. Penrose is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van 
deze derden indien de uitvoering van die werkzaamheden géén betrekking heeft op werkzaamheden die 
bedrijfseigen zijn aan de bedrijfsvoering van Penrose, zoals maar niet beperkt tot, deurwaarders-
werkzaamheden, vertalingen van documenten of procestukken etc.  
Voor tekortkomingen of gedragingen van derden voor de uitvoering van werkzaamheden die wél tot de 
bedrijfseigen activiteiten van Penrose kunnen worden beschouwd, aanvaardt Penrose aansprakelijkheid 
maar onder de toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze algemene 
voorwaarden. 
 

12. Penrose en haar opdrachtgever zijn ieder gerechtigd aan Penrose verstrekte opdrachten voor onbepaalde 
tijd zonder opzegtermijn schriftelijk te beëindigen. Aan Penrose verstrekte opdrachten - al dan niet 
aangegaan voor bepaalde tijd - kunnen tussentijds of voortijdig door de opdrachtgever worden opgezegd. 
Het bepaalde in titel 7.1. BW is dan op die opzegging van toepassing. 
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13. Opdrachtgevers van Penrose zullen, ook na het eindigen van de aan Penrose verstrekte opdracht, zonder 
schriftelijke toestemming van Penrose geen personen in dienst nemen en geen opdrachten verstrekken 
aan personen, die op enig moment verbonden zijn of waren aan Penrose (waaronder de (oud)werknemers 
van Penrose). Bij schending van deze bepaling is de opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van 
EUR 50.000,- per overtreding.  

 
14. De uitvoering van de aan Penrose verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen. Penrose aanvaardt ten opzichte van bedoelde derden geen 
aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of omissie met betrekking tot door haar uitgebrachte adviezen 
of verklaringen.  

 
15. Indien de door Penrose gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde (proces)stukken, legal opinions en/of 

de inhoud van andere diensten op verzoek of ten behoeve van opdrachtgever aan derden worden verstrekt, 
geadresseerd en/of kenbaar gemaakt, is de opdrachtgever jegens Penrose gehouden die derde er op te 
wijzen dat dit geschiedt onder voorbehoud van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en 
vrijwaart opdrachtgever Penrose hierbij voor alle schade en kosten die Penrose op enig moment gehouden 
is zijn aan de derde te vergoeden uit welke hoofde dan ook.  
De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Penrose 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. 
 

16. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de 
gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd door 
Penrose worden vastgesteld en welke tarieven zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de 
aan Penrose verbonden persoon die de opdracht uitvoert. Voorts zullen de door Penrose betaalde 
onkosten ten behoeve van de opdrachtgever bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle te 
noemen bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de 
opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de 
declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Penrose zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de 
wettelijke handelsrente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot 
worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door Penrose 
worden opgeschort indien de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking 
daarvan voorhanden is. 
 

17. Penrose is op grond van de wet (onder andere Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden melding te 
maken van ongebruikelijke transacties bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. Door het verstrekken van 
een opdracht aan Penrose wordt de opdrachtgever geacht met deze meldingsplicht bekend te zijn en 
hiervoor, voor zover nodig, toestemming te geven. 

 
18. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. Bij verschil van mening over de 

inhoud of strekking van beide versies is de Nederlandse versie doorslaggevend.  
 

19. Op alle te sluiten en met Penrose gesloten overeenkomsten alsmede op iedere op haar rustende 
verbintenis, is Nederlands recht van toepassing. 

 
20. De bevoegde rechter in Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen 

voortvloeiende uit of in verband staand met de totstandkoming van, of uitvoering van, met Penrose te 
sluiten of gesloten overeenkomsten of door Penrose verrichte werkzaamheden. Het voorgaande is 
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onverminderd de bevoegdheid van Penrose een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het 
land of de woonplaats van de wederpartij. 
 


