
 

ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

van Doleweerd LAW, handelsnaam van de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid 3 Advocaten B.V., gevestigd in 

Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 32142338, levert haar diensten onder de toepasselijkheid 

van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn 

hieronder opgenomen en vindt u tevens op www.vandole-

weerd.law . De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ie-

dere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende op-

dracht die aan van Doleweerd LAW of aan bij van Doleweerd LAW 

werkzame personen wordt verstrekt. 

 

Onder “bij van Doleweerd LAW werkzame personen” wordt ver-

staan: iedere huidige of voormalige directe of indirecte onderge-

schikte, huidige of voormalige werknemer, huidige of voormalige 

aandeelhouder van van Doleweerd LAW, de praktijkvennootschap-

pen van die aandeelhouders, de huidige of voormalige bestuurders 

en aandeelhouders van die praktijkvennootschappen, de huidige of 

voormalige adviseurs van van Doleweerd LAW en andere door van 

Doleweerd LAW ingeschakelde hulppersonen. 

 

AR T I K E L  1:   O P DR A C HT  

De opdracht tussen van Doleweerd LAW en de opdrachtgever is 

een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht. De op-

drachten worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid 

van deze algemene voorwaarden.  van Doleweerd LAW zal uitslui-

tend geacht worden te adviseren naar Nederlands recht, tenzij par-

tijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. van Doleweerd LAW 

verbindt zich tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsver-

plichtingen. Opdrachten verstrekt aan bij van Doleweerd LAW 

werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan van 

Doleweerd LAW verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een 

opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitge-

sloten wordt de werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en 

artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Verstrekte opdrachten worden door van Doleweerd LAW uitslui-

tend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen 

aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ont-

lenen. De opdrachtgever is gehouden van Doleweerd LAW te vrij-

waren van alle aanspraken van derden en aan van Doleweerd LAW 

te vergoeden de kosten gemoeid met het verweer, tegen dergelijke 

aanspraken. 

 

Indien de opdrachtgever de inhoud van door van Doleweerd LAW 

voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, over-

eenkomsten e.d.) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens 

van Doleweerd LAW gehouden die derde er op te wijzen dat de 

werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze 

algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de 

werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan 

de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteurs-

recht op de vervaardigde stukken blijft bij van Doleweerd LAW be-

rusten. 

 

AR T I K E L  2:  B ER O EP S A AN S P R AK ELI JK H EI D S V E R Z EK E R I N G  

van Doleweerd LAW is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid 

bij Aon Verzekeringen. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzeke-

ring dekt schade tot een bedrag van EUR 500.000,– per aanspraak. 

Indien het te verzekeren belang van de opdrachtgever het verze-

kerde bedrag overstijgt dan zal van Doleweerd LAW zich op schrif-

telijk verzoek inspannen om voor rekening van de opdrachtgever 

een hogere dekking te sluiten. 

 

AR T I K E L  3:  B EP ER K I N G  V AN  A AN S P R AK E LI JK H EI D  

Indien de uitvoering van een opdracht door van Doleweerd LAW 

leidt tot aansprakelijkheid van van Doleweerd LAW, is die aanspra-

kelijkheid beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering van van Doleweerd LAW in het betrokken geval 

uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op 

grond van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het be-

treffende geval voor rekening van van Doleweerd LAW komt. In-

dien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats-

vindt, is de aansprakelijkheid van van Doleweerd LAW jegens op-

drachtgevers beperkt tot het eventueel voor de uitvoering van de 
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desbetreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een 

maximum van EUR 50.000,00. 

 

AR T I K E L  4:  V ER V A LT E R MI JN  EN  S T UI T I N G V E R V AL T E R MI JN  

Iedere vordering van de opdrachtgever op van Doleweerd LAW 

vervalt wanneer niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de 

aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of re-

delijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de be-

voegde rechter aanhangig is gemaakt. van Doleweerd LAW kan uit-

sluitend geacht worden de vervaltermijnen te stuiten indien van 

Doleweerd LAW en de opdrachtgever dit expliciet schriftelijk zijn 

overeengekomen in de overeenkomst van opdracht. 

 

AR T I K E L  5:  U I T S LUI T I N G AAN S P R AK E LI JK H EI D  

Door het verstrekken van een opdracht aan van Doleweerd LAW 

doet de opdrachtgever afstand van het recht om bij van Doleweerd 

LAW werkzame personen aansprakelijk te stellen uit welken 

hoofde dan ook. 

 

AR T I K E L  6:  HO N O R AR I UM ,  K AN T O O R K O S T EN  EN  V ER S CHO T T EN  

van Doleweerd LAW brengt voor haar dienstverlening een honora-

rium aan de opdrachtgever in rekening dat in principe wordt bere-

kend door het aantal uren dat door de betrokken advocaat aan de 

zaak is besteed te vermenigvuldigen met de voor de betrokken ad-

vocaten geldende tarieven. Uurtarieven worden met regelmaat 

vastgesteld en/of aangepast. van Doleweerd LAW zorgt er daarbij  

zoveel als mogelijk voor dat, rekening houdend met de omstandig-

heden, een redelijk bedrag aan honorarium in rekening wordt ge-

bracht. Alle door van Doleweerd LAW bij de uitvoering van een op-

dracht gemaakte externe kosten die buiten de kantoorkosten vallen 

zullen daarnaast als verschotten in rekening worden gebracht. van 

Doleweerd LAW is bovendien gerechtigd betaling van een voor-

schot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de 

laatste factuur. 

 

AR T I K E L  7:  W I JZ E  V AN  DE C LAR E R EN  EN  B ET A L I N G  

Er wordt in beginsel maandelijks gedeclareerd. Indien van toepas-

sing wordt BTW in rekening gebracht. Declaraties dienen 14 dagen 

na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is 
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van Doleweerd LAW gerechtigd de wettelijke handelsrente in reke-

ning te brengen, alsmede alle redelijke kosten verbonden aan de 

inning van een declaratie. Bij gebreke van het schriftelijk melden 

van bezwaren tegen een declaratie binnen 14 dagen na ontvangst 

van de declaratie, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, als-

mede de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en regi-

stratie te hebben geaccepteerd.  

 

Indien een declaratie van van Doleweerd LAW niet, niet tijdig, of 

niet volledig door de opdrachtgever is voldaan is van Doleweerd 

LAW gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op 

te schorten, ook met betrekking tot andere opdrachten welke op 

dat moment door van Doleweerd LAW voor de opdrachtgever wor-

den uitgevoerd. 

 

AR T I K E L  8:  H UL P P E R S O N EN  

van Doleweerd LAW zal bij de inschakeling van derden zoveel mo-

gelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. van Dole-

weerd LAW is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijk-

heidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden 

namens de opdrachtgever te aanvaarden. van Doleweerd LAW is 

niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden in de 

uitvoering van hun werkzaamheden. 

 

AR T I K E L  9:  VR I JW A R I N G  

De opdrachtgever vrijwaart van Doleweerd LAW tegen alle aan-

spraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder be-

grepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de op-

drachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het 

gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van van Doleweerd LAW. 

 

AR T I K E L  10:  G EH EI MH O UDI N G ;  V ER T R O UW E L I JK H EI D  

van Doleweerd LAW zal vertrouwelijke informatie die zij van de op-

drachtgever ontvangt in het kader van de uitvoering van de op-

dracht vertrouwelijk behandelen, daarbij de toepasselijke wet- en 

regelgeving in acht nemend. van Doleweerd LAW heeft toestem-

ming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communi-

ceren via elektronische weg zoals email, fax en telefoon, behoudens 
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voor zover partijen voorafgaand een andersluidende afspraak heb-

ben gemaakt. 

 

AR T I K E L  11:  DER D EN B EDI N G  

Op iedere bepaling uit deze algemene voorwaarden kan een beroep 

worden gedaan door alle bij van Doleweerd LAW werkzame perso-

nen, in welke hoedanigheid dan ook, alsmede door hun rechtsop-

volgers. Al hetgeen ten voordele van van Doleweerd LAW is bedon-

gen in deze algemene voorwaarden zal ten behoeve van hen gelden 

als een onherroepelijk overeengekomen beding in de zin van arti-

kel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

AR T I K E L  12:  K LA CH T E N R E GE LI N G  

De klachtenregeling is op de diensten van van Doleweerd LAW van 

toepassing. De klachtenregeling van van Doleweerd LAW is te raad-

plegen via www.vandoleweerd.law/klachtenregeling. Indien een 

klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is 

opgelost, kan deze aan de in artikel 14 van deze algemene voor-

waarden vermelde rechter worden voorgelegd. 

 

AR T I K E L  13:  CO N T R O L E I DEN T I T EI T  E N  AVG 

van Doleweerd LAW is als gevolg van geldende wet- en regelgeving 

(waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers  vast te 

stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de 

autoriteiten te melden. De opdrachtgever verklaart hiermee be-

kend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. Van een 

eventuele melding ongebruikelijke transactie wordt opdrachtgever 

niet op de hoogte gesteld. De opdrachtgever verklaart hiermee be-

kend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. Alle 

persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Ge-

gevensbescherming (“AVG”) verwerkt. 

 

AR T I K E L  14:  TO EP AS S ELI JK  R E C HT ;  B EV O EG D E R E C HT E R  

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en van Dole-

weerd LAW is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  De be-

voegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis 

te nemen van eventuele geschillen die uit de rechtsverhouding tus-

sen opdrachtgever en van Doleweerd LAW voortvloeien. 
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In geval van een geschil over de inhoud en strekking van deze alge-

mene voorwaarden in enige vertaling, is de Nederlandse tekst van 

deze algemene voorwaarden bindend. 


