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WIERINGA ADVOCATEN 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WIERINGA ADVOCATEN 

 

 

1. Wieringa Advocaten is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die 

zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. 

 

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitslui-

tend aanvaard en uitgevoerd door Wieringa Advocaten. Dit geldt ook wanneer de opdracht-

gever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door één 

of meer bepaalde aan Wieringa Advocaten verbonden personen. 

 

3. Iedere aansprakelijkheid van Wieringa Advocaten direct of indirect verband houdend met de 

uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende ge-

val uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitge-

keerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval 

uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polis-

voorwaarden nadere informatie worden verschaft.  

 

4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever 

bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Wieringa Advocaten 

daarvoor. Deze verjaringstermijn laat onverlet het verval van enig recht op schadevergoeding 

in geval van schending van de algemene klachtplicht van artikel 6:89 BW. 

 

5. Bij het inschakelen van derden zal Wieringa Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. Als Wieringa Advocaten bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar 

verbonden persoon inschakelt, dan is Wieringa Advocaten tegenover de opdrachtgever niet 

aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een derge-

lijke door Wieringa Advocaten ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, 

heeft Wieringa Advocaten de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede na-

mens de opdrachtgever te aanvaarden. 

 

6. Als Wieringa Advocaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aan-

sprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene 

aansprakelijkheidsverzekering van Wieringa Advocaten, te vermeerderen met het toepasse-

lijke eigen risico. 

 

7. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Wieringa Advocaten aan te spreken tot de in de 

artikelen 3 en 6 genoemde beperkte bedragen. Elke vordering tot schadevergoeding jegens 

werknemers, advocaten of (in voorkomend geval) bestuurders van de praktijkvennootschap-

pen waarin partners hun werkzaamheden verrichten, ongeacht op welke rechtsgrond deze 

vordering is gebaseerd, is uitgesloten. 

 

8. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in de artikelen 3 en 6 ge-

noemde verzekeringen mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Wieringa Advo-

caten voor directe schade beperkt tot 3x het gedeclareerde en betaalde honorarium in de be-

treffende zaak, zulks evenwel met een maximum van € 100.000,--. Aansprakelijkheid voor in-

directe schade (waaronder begrepen: gevolgschade) is onder alle omstandigheden uitgeslo-

ten. In het geval dat Wieringa Advocaten aansprakelijk is voor directe schade, is het verhaals-

recht van een schuldeiser beperkt tot het saldo dat zich ten tijde van het ontstaan van de aan-
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sprakelijkheid op de algemene kantoorrekening van Wieringa Advocaten bevindt. Deze bepa-

ling vormt een uitzondering op de hoofdregel van artikel 3:276 BW dat de schuldenaar met 

zijn gehele vermogen instaat voor zijn schuldeiser.

Wieringa Advocaten sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken Stichting Beheer 

Cliëntengelden Wieringa Advocaten, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op 

enige wijze in verband staat met de insolventie of  het anderszins niet nakomen van verplich-

tingen van of door enige bank, financiële stichting  of andere derde.

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, gelden deze algemene voorwaarden niet al-

leen ten behoeve van Wieringa Advocaten, maar kan hierop ook een beroep worden gedaan 

door en ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen, waaronder de Stichting Beheer 

Cliëntengelden Wieringa Advocaten, die direct of indirect aan Wieringa Advocaten zijn ver-

bonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening  door of vanwege Wieringa Advocaten

zijn betrokken. De opdrachtgever vrijwaart Wieringa  Advocaten en alle in de vorige zin ge-

noemde overige personen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridi-

sche bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei  wijze samenhangen met of voortvloeien 

uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld

aan de zijde van Wieringa Advocaten.

Wieringa Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorko-

ming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te 

stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden,

zonder de opdrachtgever hierover te informeren.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het  honorarium worden berekend aan de

hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze

van tijd tot tijd door Wieringa Advocaten zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de op-

drachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle door 

Wieringa Advocaten in rekening gebrachte of genoemde bedragen zijn – tenzij  uitdrukkelijk 

anders aangegeven – exclusief btw en enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die 

een opdrachtgever, betaler of Wieringa Advocaten op basis van toepasselijke regelgeving 

verplicht is te betalen of  Wieringa Advocaten verplicht is in rekening te brengen.

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan  de opdrachtgever in rekening ge-

bracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Indien de aard van de zaak dit naar het oordeel van  Wieringa Advocaten vergt, of in het geval 

de schriftelijke opdrachtbevestiging een kortere termijn vermeldt, of in het geval Wieringa 

Advocaten hieromtrent andersluidende afspraken met  de opdrachtgever heeft gemaakt,

geldt een kortere betalingstermijn. Bij gebreke van  tijdige betaling is Wieringa Advocaten ge-

rechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden 

gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of gemaakte of te maken onkosten.

Wieringa Advocaten kan haar werkzaamheden opschorten als geen voorschot ter dekking 

daarvan voorhanden is.

De opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Wieringa Advo-

caten alsmede aan de Stichting Beheer Cliëntengelden Wieringa Advocaten om – behoudens 

tijdig schriftelijk bezwaar tegen de factuur zelve  – eventuele voor of van de opdrachtgever
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ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de op-

drachtgever aan Wieringa Advocaten verschuldigd is. 

 

15. Wieringa Advocaten is gerechtigd om in geval van declaraties die 90 dagen na factuurdatum 

onbetaald zijn gebleven buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in 

rekening te brengen met een minimum van € 150,--. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke 

kosten die verband houden met de invordering van door Wieringa Advocaten aan de op-

drachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 

16. Wieringa Advocaten vernietigt haar dossiers, met inbegrip van originele documenten van 

de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin bevinden, na verloop van zeven jaar na af-

sluiting van de zaak. 

 

17. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Wieringa Advo-

caten, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Zij zijn in de Neder-

landse en Engelse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze 

algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden 

zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 37/2019 en 

zijn, net als de Engelse tekst, te raadplegen op de website van Wieringa Advocaten: 

www.wieringa-advocaten.nl. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van 

de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

18. Op de werkzaamheden van Wieringa Advocaten is de klachten- en geschillenregeling van 

Wieringa Advocaten van toepassing. Deze regeling is gepubliceerd op de website www.wie-

ringa-advocaten.nl. 

 

19. Wieringa Advocaten hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom 

heeft Wieringa Advocaten een privacyverklaring opgesteld, die is te raadplegen op de web-

site www.wieringa-advocaten.nl. In deze privacyverklaring legt Wieringa Advocaten uit hoe 

zij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, 

zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming. Wieringa Advocaten 

heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op 

de website gepubliceerd.  

 

20. Wieringa Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel 

aan te vullen.  

 

21. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Wieringa Advocaten wordt beheerst door 

het Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van alle 

eventuele geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 

Wieringa Advocaten kennis te nemen. Onder geschillen worden tevens begrepen buitencon-

tractuele grondslagen of die de nietigheid, vernietigbaarheid of het bestaan van enige rechts-

handeling of overeenkomst betreffen.  

 


