
1. KraGd Notariaat B.V., hierna te noemen: “KraGd”, is 
een besloten vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel voor Den Haag 
onder nummer 27292427.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van  toepassing 
op alle opdrachten (vervolgopdrachten en aan
vullende opdrachten daaronder begrepen) die 
de cliënten van KraGd aan KraGd, de  bestuurders 
van KraGd of aan de werknemers van KraGd 
 verstrekken.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn 
verstrekt aan en aanvaard door KraGd. In afwijking 
van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van 
het Burgerlijk Wetboek zijn KraGd, de bestuurders 
van KraGd alsmede de werknemers van KraGd niet 
persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt 
de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de 
opdracht is verleend met het oog op een bepaalde 
persoon.

4. KraGd is gehouden tot het betrachten van de zorg 
die bij de door haar verleende diensten onder de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar 
kan worden verwacht. KraGd staat niet in voor het 
bereiken van het beoogde resultaat.

5. KraGd zal bij het inschakelen van niet tot haar 
organisatie behorende derden de nodige zorg
vuldigheid in acht nemen en bij de selectie van 
deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is 
met de opdrachtgever overleggen. Iedere aan
sprakelijkheid voor tekortkomingen van deze 
derden is uitgesloten.

6. Behoudens voorzover uit de aard van de dienst
verlening anders voortvloeit en behoudens andere 
afspraak wordt maandelijks gedeclareerd. Betaling 
van de declaratie dient volledig en zonder enig 
verrekening te hebben plaatsgevonden op het 
moment dat de notariële akte is getekend of op de 
wijze als hiervoor vermeldt, doch uiterlijk binnen 
15 dagen na de factuurdatum.

7. Iedere aansprakelijkheid van KraGd is beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het onder de 
verzekering toepasselijke eigen risico.

8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de 
opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen 
rechten ontlenen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd 
het bepaalde onder 3, mede bedongen ten  

 behoeve van de bestuurders van KraGd, de 
 (middellijk) aandeelhouder(s) van KraGd en de 

werknemers van KraGd.

10. Niet alleen KraGd, maar ook alle (rechts)personen 
die bij de uitvoering van de opdracht zijn inge
schakel kunnen op deze algemene voorwaarden 
een beroep doen. Dit geldt ook voor voormalige 
werknemers van KraGd met inbegrip van hun 
 eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk 
worden gehouden nadat zij het kantoor van KraGd 
hebben verlaten.

11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 
KraGd is onderworpen aan het Nederlands recht. 
Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voort
vloeien zullen uitsluitend worden beslist door de 
bevoegde rechter te Den Haag.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel in Den Haag en zijn
gepubliceerd op de website: www.kragd.nl.

Algemene Voorwaarden KraGd Notariaat B.V.:


