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Algemene voorwaarden
Verwiel & Van der Voort
1. Verwiel & Van der Voort is een maatschap van
advocaten.
2. Al uw opdrachten, hetzij rechtstreeks aan
Verwiel & Van der Voort, hetzij aan individuele
partners of medewerkers, worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door of namens de
maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op al onze opdrachten, behalve voor zover wij
andere
voorwaarden
met
u
zijn
overeengekomen.
4. Elke bepaling van deze algemene voorwaarden is
afzonderlijk afdwingbaar, onafhankelijk van de
andere bepalingen. De rechtsgeldigheid van elke
bepaling wordt niet beïnvloed door de
ongeldigheid van (een) andere bepaling(en).
5. Deze voorwaarden en onze betrokkenheid in
enigerlei zaak namens u creëren alleen rechten
en verplichtingen tussen u en ons. Derden
kunnen geen bescherming of rechten ontlenen
aan onze verplichtingen en diensten aan u.
6. Verwiel & Van der Voort is niet verantwoordelijk
voor het adviseren van u in niet-juridische zaken.
7. We voeren onze opdracht uit op basis van onze
interpretatie van de relevante wetgeving,
jurisprudentie en gebruiken ten tijde van de
werkzaamheden. Tenzij wij anders met u zijn
overeengekomen, zijn wij niet verantwoordelijk
voor het updaten van ons werk of advies, zelfs
indien de relevante wetgeving, jurisprudentie
en/of gebruiken wijzigen waardoor onze
conclusies beïnvloed worden, en zelfs indien u
cliënt bij ons blijft in de betreffende zaak.
8. We kunnen met u per e-mail communiceren. U
accepteert de risico’s die bij zulke communicatie
horen, behalve in het geval van opzet of grove
schuld aan onze zijde.
9. We behouden het auteursrecht op alle
documenten die wij opstellen met betrekking tot
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elke zaak. U kunt echter onbeperkt
gebruikmaken van deze documenten voor uw
eigen doeleinden.
We kunnen (papieren of elektronische)
documenten in een zaak vernietigen indien we
van mening zijn dat we deze niet hoeven te
bewaren. We behouden ons het recht voor om
documenten die aan ons toekomen te bewaren,
en we kunnen niet garanderen dat we alle
elektronische kopieën vernietigen, zelfs indien u
ons daartoe de opdracht heeft gegeven.
Iedere aansprakelijkheid van Verwiel & Van der
Voort is beperkt tot het bedrag waarop in het
desbetreffende
geval
de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en)
aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met
het bedrag van het eigen risico in het
desbetreffende geval. Meer informatie over de
inhoud van de voorwaarden van onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u bij
ons opvragen. Indien om welke reden ook de
verzekeraar niet overgaat tot betaling onder zijn
verzekeringsvoorwaarden, zal onze totale
aansprakelijkheid beperkt zijn tot driemaal het
totale gefactureerde en betaalde honorarium
(exclusief BTW en verschotten) in verband met
de zaak die aanleiding geeft tot onze
aansprakelijkheid.
De Stichting Beheer Derdengelden die bij de
uitvoering van uw opdracht is ingeschakeld, kan
op deze algemene voorwaarden ook een beroep
doen.
Bij het inschakelen van derden zal Verwiel & Van
der Voort alle nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. U geeft ons de bevoegdheid om
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden mede namens u te aanvaarden. Verwiel
& Van der Voort is niet aansprakelijk voor het
handelen en nalaten van derden die wij namens
u hebben ingeschakeld.
U vrijwaart Verwiel & Van der Voort tegen alle
aanspraken van derden, inclusief de redelijke
kosten van juridische bijstand, die op enigerlei
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wijze samenhangen met de werkzaamheden
voor u verricht, tenzij deze aanspraken
voortvloeien uit opzet of grove schuld aan onze
zijde.
Verwiel & Van der Voort is niet aansprakelijk
indien de Stichting Beheer Derdengelden niet tot
betaling aan u in staat zou zijn omdat de
bankinstelling waar die stichting een of meer
rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen
jegens de stichting kan voldoen.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden
zijn tevens van toepassing op diegenen die voor
Verwiel & Van der Voort werkzaam zijn of
werkzaam zijn geweest.
De werkzaamheden worden in beginsel
maandelijks aan u in rekening gebracht met een
betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen
vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke
van tijdige betaling mag Verwiel & Van der Voort
stoppen met de werkzaamheden en/of de
wettelijke rente in rekening brengen.
Voor zover wij geen BTW in rekening kunnen
brengen bij u, bent u een aanvullende
vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de BTW
die we zouden ontvangen als u wel BTW-plichtig
zou zijn.
De rechtsverhouding tussen u en Verwiel & Van
der Voort, en alle contractuele en nietcontractuele verplichtingen die voortvloeien uit
of gerelateerd zijn aan onze verbintenis, worden
beheerst door, en geïnterpreteerd naar
Nederlands recht. Geschillen die uit onze
rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter
beslechting uitsluitend aan de Nederlandse
rechter worden voorgelegd.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van
toepassing op aanvullende opdrachten en/of
vervolgopdrachten.
Deze algemene voorwaarden zijn in het
Nederlands en Engels opgesteld. In geval van
geschil over de inhoud of strekking van deze
algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst
bindend.
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22. Verwiel & Van der Voort is gerechtigd om deze
algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling
ontvangt u van tevoren schriftelijk bericht.
***

General terms and conditions
Verwiel & Van der Voort
1. Verwiel & Van der Voort constitutes a
partnership
(‘maatschap’)
of
lawyers
(‘advocaten’).
2. All your assignments, either directly to Verwiel &
Van der Voort or to individual partners or
employees of Verwiel & Van der Voort, shall be
accepted and carried out by or on behalf of the
partnership exclusively. Articles 7:404 and 7:407
paragraph 2 of the Dutch Civil Code do not apply.
3. These general terms and conditions apply to all
our assignments, except to the extent that we
agree different terms with you.
4. Each provision of these terms will be enforceable
independently of each of the others. The validity
of each provision will not be affected if any of
the others is invalid.
5. These terms and our engagement by you on any
matter create rights and obligations only
between you and us. No other person is
intended to be protected by our obligations and
services to you.
6. Verwiel & Van der Voort is not responsible for
advising you on non-legal matters.
7. We will carry out our assignment based on our
interpretation of the relevant legislation, case
law and practice at the time the work is carried
out. Unless we have expressly agreed to the
contrary, we will not be responsible for updating
our work and advice, even if the relevant law
and practice changes thereby affecting our
conclusions and even if you remain a current
client in relation to any or all matters.
8. We may communicate with you electronically.
You accept the risks involved in such
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communication, except in the case of our gross
negligence or wilful default.
We will retain copyright in all documents we
draft and produce in relation to any matter, but
you will have any unlimited license to use those
documents for your own purposes.
We may destroy (paper or electronic) documents
relating to a matter when we consider that we
do not need to keep them. We reserve the right
to keep documents belonging to us, and cannot
guarantee that we can erase all electronic
documents, even if you instruct us to do so.
Any liability of Verwiel & Van der Voort will be
limited to the amount paid out in such cases
under our professional liability insurance(s),
increased by the applicable policy excess payable
by us. Upon request we will provide you with
further information about the contents of the
terms of the insurance policies. If for any reason
the insurer makes no payment under its
insurance policies, our aggregate liability will be
limited to three times the total professional fees
(excluding VAT and disbursements) invoiced by
us and paid by you in relation to the matter
giving rise to our liability.
The Stichting Beheer Derdengelden that is
engaged in the performance of any services for
you, can also rely upon these general conditions.
Verwiel & Van der Voort will exercise due care in
engaging third parties or individuals. You will
permit us to agree on your behalf to any
limitation of liability applied by such third parties.
We are not liable for the acts or omissions of any
third party we may instruct on your behalf.
You indemnify Verwiel & Van der Voort against
any claims of third parties, including the
reasonable costs of legal assistance, which relate
in any way to the services rendered to you,
unless these claims arise from wilful intent or
gross negligence on our part.
Verwiel & Van der Voort does not accept any
liability in the event that the Stichting Beheer
Derdengelden is unable to pay you because the
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bank where the Stichting holds one or more
accounts, is unable to fulfil its obligations vis-àvis the Stichting.
The clauses in these general conditions are also
stipulated for the benefit of persons who are or
have been employed by Verwiel & Van der Voort.
Our practice is to bill you monthly. Our invoices
are payable within 30 days of the date of the
invoice, failing which Verwiel & Van der Voort
may stop acting, charge legal interest, or both.
In case we cannot charge you VAT, you will owe
us an additional payment that equals the VAT
that we would have received if you were under
an obligation to pay us VAT.
The legal relationship between you and Verwiel
& Van der Voort, and any contractual or noncontractual obligations arising out of or in
connection with our engagement, are governed
by and shall be construed in accordance with the
laws of the Netherlands. Disputes arising from
our legal relationship will be submitted for
resolution exclusively to Dutch court(s).
These general conditions also apply to any
supplementary and/or follow-on assignments.
These general terms and conditions have been
drawn up in Dutch and English. In case of any
dispute about its contents or meaning, the Dutch
text shall be authoritative.
Verwiel & Van der Voort reserves its right to
amend or supplement these general terms and
conditions. You will be informed in advance and
in writing of any changes and/or supplements.
***
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