ALGEMENE VOORWAARDEN van VERSTEEG WIGMAN SPREY ADVOCATEN
1.

Versteeg Wigman Sprey Advocaten (“VWS”) is een maatschap naar Nederlands recht
waarvan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen deel kunnen uitmaken. Een lijst
van vennoten is op ons kantoor in te zien.

2.

Alle opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd door VWS. De artikelen 7:404
BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

3.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de
vennoten van VWS (waaronder mede dienen te worden begrepen bestuurders van
rechtspersonen die vennoot zijn), alsmede al degenen die voor VWS werkzaam zijn.

4.

VWS aanvaardt voor haar dienstverlening slechts aansprakelijkheid tot het bedrag dat
ter zake krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

5.

VWS zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de
opdrachtgever. VWS is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden. VWS is
gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.

De opdrachtgever vrijwaart VWS tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze
samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en
ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van VWS. Eventuele
kosten van rechtsbijstand die VWS dient te maken zullen door de opdrachtgever aan
VWS onverwijld worden vergoed.

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van
het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door VWS gehanteerde uurtarief.
7.2 Door VWS ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en kosten van derden
zullen tegen kostprijs en separaat gespecificeerd in rekening worden gebracht.
7.3 Alle bedoelde bedragen zijn exclusief eventueel van toepassing zijnde BTW.
7.4 Alle werkzaamheden en (on)kosten worden naar keuze van VWS op voorschotbasis of,
in beginsel maandelijks, achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de wettelijke regeling van artikel 6:119a BW.
8.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VWS is onderworpen aan Nederlands
recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam,
tenzij de kantonrechter bevoegd is, in welk geval het geschil zal worden beslecht door
de bevoegde kantonrechter.
Ten behoeve van buitenlandse cliënten zijn deze algemene voorwaarden ook verkrijgbaar in de Engelse taal. Ingeval van verschil(len) tussen de Engelse en de Nederlandse
tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

