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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Groenewegen Advocaten B.V. (KvK-nummer: 76624706 ), gebruiker van deze algemene 
voorwaarden, hierna aan te duiden als: Groenewegen Advocaten, is een advocaten-
praktijk die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk alsmede het verlenen van 
juridisch advies.  

 
OPDRACHT EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 
 
1. Alle werkzaamheden door Groenewegen Advocaten en door haar ingeschakelde derden 

(hulppersonen) worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (hierna ook 
te noemen: de Opdracht) tussen de opdrachtgever (hierna zowel in enkel- als meervoud 
te noemen: Cliënt) en Groenewegen Advocaten. Op alle tussen Cliënt en Groenewegen 
Advocaten gesloten overeenkomsten van opdracht, eventuele vervolgopdrachten en alle 
overige werkzaamheden alsmede eerdere rechtshoudingen zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek per e-mail of 
per post toegezonden. 

 
2.  Alle opdrachten worden, met uitsluiting van art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Groenewegen Advocaten (KvK 
01168671), die als enige opdrachtnemer geldt. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of 
stilzwijgend de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.  

 
3.  Naast Groenewegen Advocaten kunnen alle personen (en in voorkomend geval hun 

rechtverkrijgenden onder algemene titel) die bij de uitvoering van de Opdracht zijn 
ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden, ongeacht of zij op het 
moment dat zij door Cliënt worden aangesproken nog werkzaam zijn voor of in dienst zijn 
van Groenewegen Advocaten. 

 
FINANCIËLE BEPALINGEN 

Artikel 2 
 
1.  De werkzaamheden worden, indien naar het oordeel van Groenewegen Advocaten nodig, 

periodiek per e-mail of per post bij Cliënt in rekening gebracht door vermenigvuldiging van 
het aantal aan de zaak bestede uren met het overeengekomen of voor de behandelaar 
gebruikelijke uurtarief en btw, tenzij schriftelijk anders door Groenewegen Advocaten en 
Cliënt is overeengekomen. Tevens zal een percentage van 7% van het berekende 
honorarium in rekening worden gebracht ten behoeve van de door Groenewegen 
Advocaten betaalde kosten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, algemene 
kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten en dergelijke. Groenewegen 
Advocaten kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen. Prijsindexering vindt plaats per 
1 januari van ieder jaar.  

 
2.  Indien de overeenkomst door of vanwege Cliënt dan wel bij de Opdracht betrokken derden 

eindigt voordat de Opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, 
en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken 
van die tijd, heeft Groenewegen Advocaten recht op betaling van de volledige beloning. 
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3.  Reiskosten en kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank 

(griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke 
Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en dergelijke, worden middels een 
declaratie doorberekend aan Cliënt. 

 
4.  Declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de declaratie 

vermelde termijn te zijn voldaan. Voor declaraties die een voorschot of kosten van derden 
inhouden geldt een termijn van 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders 
overeengekomen. 

 
5.  Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Cliënt in verzuim en 

(buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend 
overeenkomstig Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende 
Besluit. Voorts is Cliënt over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd 
van 8% per jaar over het openstaande declaratiebedrag. In afwijking van het vorenstaande 
wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien Cliënt een 
natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is 
deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat 
hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van 
betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven. 

 
6.  Groenewegen Advocaten is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of 

meer opeisbare declaraties geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven. 
 
7.  Groenewegen Advocaten is bevoegd aan Cliënt toekomende gelden, die Groenewegen 

Advocaten onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaratie(s) te verrekenen. Indien 
aan Cliënt toebehorende gelden worden aangehouden op de derdengeldenrekening van 
Groenewegen Advocaten en deze gelden aan Cliënt dienen te worden betaald, geeft Cliënt 
met het aangaan van de Opdracht toestemming aan Groenewegen Advocaten om de 
notaris op te dragen een met de openstaande declaratie(s) corresponderend bedrag of 
een gedeelte daarvan aan Groenewegen Advocaten te betalen ter gehele of gedeeltelijke 
voldoening van die declaratie(s), tenzij de geldende gedragsregels dit niet toelaten. 

 
8. Over gelden die op de derdenrekening voor Cliënten of derden worden bewaard, wordt 

geen rente vergoed.  
 
9. Groenewegen Advocaten licht Cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële 

consequenties van haar inschakeling. Zij deelt tijdig aan Cliënt mee wanneer meer kosten 
in rekening zullen worden gebracht dan vooraf was afgesproken. Groenewegen Advocaten 
zal de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere Opdracht, 
ander deel van de Opdracht of een ander dan Cliënt tenzij daar over afwijkende afspraken 
zijn gemaakt.  

 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 3 
 
1.  Indien zich bij de uitvoering van de Opdracht door Groenewegen Advocaten en/of door 

haar ingeschakelde derden en/of door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij 
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de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, 
registers of andere zaken, geen uitgezonderd, een gebeurtenis voordoet die tot schade 
leidt waarvoor Groenewegen Advocaten jegens Cliënt aansprakelijk is, dan is de 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Groenewegen 
Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval 
aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Groenewegen Advocaten in verband 
met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook 
een nalaten begrepen. 

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

personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Groenewegen Advocaten aansprakelijk 
is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door 
Groenewegen Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in 
het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Groenewegen 
Advocaten in verband met die verzekering draagt. 

 
3.  Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking 

bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade door Groenewegen Advocaten jegens 
Cliënt beperkt tot een bedrag van maximaal van € 50.000,00, maar niet hoger dan de 
daadwerkelijk geleden schade, tenzij de van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels 
anders mochten bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het ingevolge 
deze regels minimaal toelaatbare bedrag. 

 
4.  De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien 

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Groenewegen Advocaten of met de 
leiding van Groenewegen Advocaten belaste personen. 

 
5.  De aan Groenewegen Advocaten gegeven Opdracht houdt mede de bevoegdheid in om 

de door derden, die voor de uitvoering van de Opdracht door Groenewegen Advocaten zijn 
ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens Cliënt te 
aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de 
aansprakelijkheid van Groenewegen Advocaten niet verder dan de 
aansprakelijkheidsbeperking van deze derden. 

 
6.  Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde 

derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan Groenewegen Advocaten verbonden 
is en evenmin deel uitmaakt van een door Groenewegen Advocaten aangegaan 
samenwerkingsverband, is Groenewegen Advocaten niet aansprakelijk voor schade die 
het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde. 

 
7.  Het recht op schadevergoeding jegens Groenewegen Advocaten vervalt indien Cliënt de 

aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen 1 jaar nadat Cliënt 
bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten 
en in ieder geval binnen 1 jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende 
Opdracht. 

 
8.  Niet alleen Groenewegen Advocaten maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering 

van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op 
deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij Groenewegen 
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Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een 
derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER 

Artikel 4 
 
1. Ingeval de Opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen 

hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de Opdracht verschuldigd 
zijn. Ingeval de Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een 
rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) 
beleidsbepaler (hetzij direct, hetzij indirect) van deze rechtspersoon, deze natuurlijke 
persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij 
derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de 
nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is 
gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.  

 
2 Ingeval van overlijden van Cliënt gaan zijn/haar rechten en verplichtingen over op zijn/haar 

rechtverkrijgenden onder algemene titel. 
 

ARTIKEL WWFT 
Artikel 5 

 
1. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schept 

belangrijke verplichtingen voor advocaten en andere zakelijke dienstverleners. Op de 
werkzaamheden van advocaten is de Wwft van toepassing voor zover zij advies geven of 
bijstand verlenen op de volgende gebieden: 

• belastingrecht 
• aan-/verkoop van onroerende zaken 
• beheren van gelden 
• oprichten/beheren rechtspersonen 
• aan-/verkoop ondernemingen 
• ingeval en voor zover een advocaat optreedt in naam en voor rekening van een cliënt 

bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie. 

2. De verplichtingen die voor advocaten uit de Wwft voortvloeien, houden kort gezegd in (1) 
dat zij erop toezien dat cliënten zich vóór aanvang van de dienstverlening identificeren; 
en (2) dat zij ongebruikelijke geldtransacties melden. 

Ad (1): Identificatieplicht. Op grond van de Wwft dient identificatie van onze Cliënten vóór 
aanvang van de dienstverlening plaats te vinden: 

• bij rechtspersonen: de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient zich te  
 legitimeren. Er wordt een fotokopie van het geldige legitimatiebewijs gemaakt en het  
 Handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd om de  
 bevoegdheid van de contactpersoon na te gaan; 
• bij natuurlijke personen: u dient zich in persoon te legitimeren en wij dienen een  
 fotokopie te maken van uw geldige legitimatiebewijs. 
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Bij aanvang van onze werkzaamheden zal u gevraagd worden bovengenoemde gegevens 
te verstrekken. 

Ad (2): Ongebruikelijke transacties. De Wwft verplicht ons om ongebruikelijke financiële 
transacties te melden. Ongebruikelijke transacties zijn: 

• transacties in cheques of contanten van € 15.000,– of meer (of bedragen net onder  
 de meldgrens); of, 
• transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden  
 met witwassen of financiering van terrorisme. 

Meer informatie over de Wwft kunt u vinden op advocatenorde.nl.  

 
 AVG EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 6 
 

Groenewegen Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk 
wordt behandeld. Ons Privacy Statement kunt u vinden op onze website 
www.groenewegenadvocaten.nl of wordt aan u op eerste verzoek per e-mail of per post 
toegezonden. 

KLACHTENREGELING EN BEROEPS- EN GEDRAGSREGELS 
Artikel 7 

 
1. Ons kantoor kent een interne klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over enig aspect 

van onze dienstverlening kunt u contact opnemen met mr. N.H.M. Poort of 
mr.  J.M.  van  Rongen.  
 

2. Groenewegen Advocaten houdt zich voorts aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels 
voor Advocaten. Een uitleg van deze regels is te vinden op de website van de 
Orde  van  Advocaten afdeling Noord Nederland op de website 
www.advocatenorde noordnederland.nl/ 

 
GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 8 
 

Op de rechtsverhouding tussen Groenewegen Advocaten en Cliënt is Nederlands recht 
van toepassing. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter 
van de Rechtbank Noord-Nederland (zittingsplaats Leeuwarden) bevoegd van een geschil 
tussen Cliënt en Groenewegen Advocaten kennis te nemen.  

 
Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Groenewegen 
Advocaten: www.groenewegenadvocaten.nl. 
 
 
Versie juni 2022 


