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Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd me t het eigen risico. 

 

Algemene Voorwaarden Warners van Otterloo Sandberg Advocaten 2022 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

1. Warners van Otterloo Sandberg Advocaten, hierna te duiden als ”De maatschap”, is een 

maatschap naar Nederlands burgerlijk recht, waarvan twee maten, mr. P.J. Sandberg en mr. 

G.J.A. Wiekart deel uitmaken. De maatschap stelt zich ten doel om de rechtspraktijk, 

waaronder de advocatuur, in de ruimste zin van het woord uit te oefenen. De maatschap is 

gevestigd te Amsterdam. 

2. In deze algemene voorwaarden worden onder De maatschap mede begrepen alle bij deze 

maatschap in dienst zijnde personen die bij, voor of namens De maatschap werkzaam zijn of 

waren. Daarnaast kunnen derden die bij de uitvoering van enige opdracht door De maatschap 

zijn ingeschakeld jegens opdrachtgevers een beroep op deze algemene voorwaarden doen. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op diegenen die tot De maatschap 

zullen toetreden. Tevens kunnen de natuurlijke personen worden vervangen en/of aangevuld 

door besloten vennootschappen, praktijkvennootschappen. Op verzoek zal een lijst van op dat 

moment aan kantoor verbonden advocaten/ vennoten worden toegezonden. 

4. Zelfstandig, op hetzelfde kantooradres werkzame advocaten, zoals thans mr J.N.M. van Trigt 

en mr. E.M.J. van Nieuwenhuizen, maken geen deel uit van De maatschap en voeren hun 

eigen praktijk onder eigen voorwaarden. Daarvoor draagt De maatschap geen enkele 

verantwoordelijkheid. 

 

ARTIKEL 2 OPDRACHTEN 

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De maatschap als zodanig, 

ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een 

opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 

7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke 

aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon), wordt hierbij uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

2. Op de opdracht aan De maatschap zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van De 

maatschap van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op 

gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van 

algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en De maatschap schriftelijk gehele of 

gedeeltelijke terzijdestelling van haar algemene voorwaarden heeft bevestigd. 
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3. De uitvoering van aan De maatschap verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve 

van de opdrachtgever. Dit geldt ook indien de werkzaamheden volledig zijn uitbesteed aan 

derden. Anderen kunnen aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de 

resultaten daarvan en meer in het algemeen de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al 

dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen. 

4. Indien de opdrachtgever de inhoud van door De maatschap voor hem verrichte 

werkzaamheden op enige wijze aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens De 

maatschap gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht 

onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde op enige wijze van 

de inhoud van de werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze 

algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft berusten bij 

De maatschap. 

5. De maatschap is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen indien zij 

dat noodzakelijk acht. De maatschap, haar vennoten, de aan haar verbonden advocaten en 

medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 

 

ARTIKEL 3 FINANCIËN 

1. Voorschotten, werkzaamheden en kosten worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening 

gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de 

declaratie. Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden rekening niet uiterlijk op de 

vervaldag heeft betaald, verkeert hij automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een 

nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. 

2. Het uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, verkeert hij automatisch in toerekenbaar verzuim, 

zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. 

3. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen een schriftelijke klacht heeft ingediend bij De 

maatschap betreffende de declaratie wordt de opdrachtgever geacht met de factuur in te 

stemmen.  

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn aan zijn financiële verplichtingen 

jegens De maatschap voldoet is De maatschap gerechtigd haar werkzaamheden per direct op 

te schorten en is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade welke opdrachtgever daardoor 

zou lijden. De opdrachtgever is vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd; 

De maatschap is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die 

worden begroot op 15% van de hoofdsom. 

5. De door De maatschap verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van 

de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij 

voorafgaand anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd 

op een uurtarief, waarvan de hoogte mede wordt bepaald door ervaring en specialistische 

kennis van de persoon die de werkzaamheden verricht, het spoedeisende karakter en/of 

financieel belang van de zaak en wordt vermeerderd met het percentage van thans 6% aan 

algemene kantoorkosten, daadwerkelijk gemaakte reiskosten, daar waar mogelijk op basis 

van vergoeding per kilometer, vergoedingen aan derden en BTW. Kosten van derden worden 

zonder opslag of korting integraal doorbelast. 
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6. De maatschap is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde 

tijdseenheid, hoogte uurtarieven, percentage kantoorkosten en reiskostenvergoeding 

periodiek, doch niet vaker dan één keer per kalenderjaar, te wijzigen voor zowel reeds 

aangenomen als nieuwe opdrachten. Dit echter zonder terugwerkende kracht. 

7. De opdrachtgever is, en in geval van meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk, 

aansprakelijk voor voldoening van het honorarium op basis van bestede tijd maal uurtarief, 

kosten, omzetbelasting en rente. De aansprakelijkheid geldt ook indien een ander, ten 

behoeve van de opdrachtgever, dient te voldoen aan De maatschap, ongeacht of diens 

voldoening van enig bedrag voortvloeit uit de wet, overeenkomst of gebruik tussen partijen. 

8. De maatschap is te allen tijde gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is De 

maatschap steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden 

van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke 

van betaling daarvan is De maatschap gerechtigd na voorafgaande aankondiging de 

werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Het voorschot wordt 

verrekend met de einddeclaratie in de betreffende zaak. De maatschap is evenwel ook 

gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in 

de betreffende zaak of in andere zaken. 

9. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor 

de opdrachtgever uit enige met De maatschap gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede 

in geval van faillissement of surseance van betaling van c.q. beslag onder de opdrachtgever of 

bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, 

wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is De maatschap 

gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat De maatschap tot enige 

schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de De maatschap verder 

toekomende rechten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door De 

maatschap voor de opdrachtgever worden uitgevoerd. 

10. Betaling van griffierechten vindt plaats rechtstreeks via een door De maatschap aangehouden 

rekening courant verhouding met de verschillende gerechtelijke instanties. Dit op straffe van 

niet ontvankelijkheid bij niet tijdig voldoening. De maatschap is bevoegd bij aanvang van de 

zaak deze, begrote, griffierechten in rekening te brengen en bij niet voldoening door de 

opdrachtgever daarvan, af te zien van het aanbrengen van een zaak of zich niet te stellen bij 

de betrokken gerechtelijke instantie, dan wel zich aan de procedure te onttrekken. Alsdan is 

De maatschap niet aansprakelijk voor eventuele door opdrachtgever als gevolg van het niet 

aanbrengen, niet stellen, of onttrekken naar aanleiding van niet voldoening van het begrote en 

in rekening gebrachte griffierecht te lijden schade. 

11. De maatschap houdt een zogenaamde derdengeldrekening aan. Daarop ontvangen bedragen 

worden z.s.m. aan opdrachtgever doorbetaald. Rente wordt, ter compensatie van de kosten 

en administratie van deze derdengeldrekening, niet vergoed. 
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ARTIKEL 4 GESCHILLENREGELING 

De maatschap neemt deel aan de Klachten - en Geschillenregeling Advocatuur via de 

Nederlandse Orde van Advocaten. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming 

en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen worden beslecht 

overeenkomstig het Reglement Geschillenregeling Advocatuur. Betreft het geschil een 

particuliere opdrachtgever, namelijk hij die optreedt anders dan in de uitoefening van beroep, 

bedrijf of (semi -) publiekrechtelijke functie, dan voorziet het Reglement in bindend advies, 

tenzij de opdrachtgever zich binnen dertig dagen na de afhandeling van de klacht door De 

maatschap wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een 

particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het 

nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is de 

incasso arbitrage van toepassing. Betreft het een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het 

Reglement in arbitrage. 

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID 

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook 

een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid van De maatschap of een 

van haar leden leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, vermeerderd met 

het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico, waarop de door De maatschap gesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, conform de eisen van de Nederlandse orde van 

Advocaten, aanspraak geeft. 

2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan 

personen of zaken worden toegebracht, waarvoor De maatschap aansprakelijk is, zal die 

aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, vermeerderd met het door de verzekeraar 

gehanteerde eigen risico, waarop de door De maatschap gesloten 

aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

3. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde 

aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van De 

maatschap beperkt tot 1,5 maal het, exclusief omzetbelasting, berekende honorarium, tot dat 

moment berekend, dat de opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die opdracht, 

waarvan de werkzaamheden deel uitmaken die tot de aansprakelijkheid van De maatschap 

hebben geleid, tot een maximum bedrag van € 35.000,--. 

4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens De maatschap 

en/of haar vennoten en/of aan haar verbonden advocaten en medewerkers in ieder geval 

binnen 12 maanden nadat de gebeurtenis welke de schade heeft veroorzaakt bij de 

opdrachtgever bekend is of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn. 

5. De opdrachtgever vrijwaart De maatschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke 

kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of 

voortvloeien uit de werkzaamheden te behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of 

grove schuld aan de zijde van De maatschap. 
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ARTIKEL 6 WWFT 

Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme) is De maatschap verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers 

vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te 

melden. 

 

ARTIKEL 7 ARCHIVERING 

Het in verband met de opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 jaren worden bewaard, 

waarna het zonder aankondiging zal worden vernietigd. 

 

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT 

De rechtsverhouding tussen De maatschap en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst 

door het Nederlands recht. 


