
ALGEMENE VOORWAARDEN WINTHAGEN LEGAL  
 
1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van (uitsluitende) toepassing op alle opdrachten die aan 
Winthagen Legal worden verstrekt inclusief alle aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten. De 
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
 
1.2 Winthagen Legal is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de opdracht van de 
opdrachtgever. Winthagen Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen 
met de opdrachtgever (behoudens bij het inschakelen van procesadvocaten en/of deurwaarders) en 
zal bij de selectie van derden de nodige zorg betrachten. 
 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of 
indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Winthagen 
Legalgegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten Winthagen Legalaansprakelijk 
zou kunnen zijn. 
 
1.4 De uitvoering van de aan Winthagen Legalgegeven opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van 
de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten 
ontlenen, behalve voor zover dat volgt uit artikel 1.3. 
 
2 Honorarium en verschotten 
2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Winthagen Legal omvatten uitsluitend honorarium 
en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Winthagen Legal brengt geen 
algemene of procentuele kantoortoeslag in rekening. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening 
gebracht. 
 
2.2 Het honorarium wordt bepaald door de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief, 
tenzij door opdrachtgever en Winthagen Legal uitdrukkelijk anders is afgesproken. 2.3 Verschotten zijn 
de kosten die door Winthagen Legal specifiek ten behoeve van de opdrachtgever worden voldaan 
(bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten, kosten voor koeriersdiensten en kosten voor het 
raadplegen van het handelsregister). 
 
2.4 Winthagen Legal heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Een verhoging 
van het uurtarief geldt niet eerder dan twee weken na mededeling ervan aan de opdrachtgever. 
 
2.5 Winthagen Legal kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de 
werkzaamheden in verband met een verstrekte opdracht aan te vangen of een tussentijds voorschot 
alvorens de werkzaamheden in verband met een verstrekte opdracht voort te zetten. Een voorschot 
wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s). 
 
3 Betaling 
3.1 Het in verband met een opdracht verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten worden 
periodiek (in beginsel maandelijks) achteraf gedeclareerd. 
 
3.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door opdrachtgever en 
Winthagen Legaluitdrukkelijk anders is afgesproken. De opdrachtgever komt geen beroep toe op 
opschorting of verrekening. 
 
3.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever over het 



openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens kan Winthagen Legal in dat geval 
aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten (te begroten zijn op 
15% van de hoofdsom).  
 
3.4 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Winthagen 
Legal alle werkzaamheden voor de desbetreffende opdrachtgever opschorten, nadat de 
opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Winthagen Legal is niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden. 
 
4 Archivering 
4.1 De stukken in het ten behoeve van een opdracht bijgehouden dossier worden na afronding van de 
werkzaamheden voor de duur van zeven jaar bewaard. Na afloop van die periode staat het Winthagen 
Legalvrij om alle stukken uit het dossier te vernietigen. 
 
5 Derdengelden 
5.1 Winthagen Legal heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden Winthagen 
Legal, die ten behoeve van Winthagen Legal de derdengeldrekening beheert. 
 
5.2 Winthagen Legal en Stichting Beheer Derdengelden Winthagen Legal  mogen voor of van de 
opdrachtgever ontvangen gelden verrekenen met, of (doen) gebruiken ter betaling van, hetgeen de 
opdrachtgever aan Winthagen Legal verschuldigd is, tenzij de opdrachtgever daartegen schriftelijk 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
6 Gegevens 
6.1 Winthagen Legal zal bij de uitvoering van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht 
gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. 
 
6.2 De toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme, verplicht Winthagen Legal de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder 
omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de bevoegde autoriteiten te melden. De 
opdrachtgever bevestigt met het verstrekken van de opdracht aan Winthagen Legal met die 
verplichtingen bekend te zijn en geeft daarmee voor zover noodzakelijk aan Winthagen 
Legaltoestemming om overeenkomstig die verplichtingen gegevens die de opdrachtgever betreffen 
met de bevoegde autoriteiten te delen. 
 
6.3 De opdrachtgever verleent met het verstrekken van de opdracht aan Winthagen Legal 
toestemming om bij Winthagen Legal bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, 
ter kennis te brengen van ingeschakelde derden in de zin van artikel 1.2. 
 
7 Klachtenregeling 
7.1 Winthagen Legal hanteert een klachtenreglement in het geval de opdrachtgever klachten heeft. 
Dat klachtenreglement is te raadplegen op www.winthagenlegal.nl en zal op het eerste verzoek 
kosteloos aan de opdrachtgever worden toegezonden. 
 
7.2 Het klachtenreglement biedt elke opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen 
over de handelwijze van de behandelend advocaat of over een declaratie. De klacht kan worden 
gericht aan de behandelend advocaat en/of aan degene die op grond van het klachtenreglement als 
klachtbehandelaar zal optreden. 
 
7.3 Uitgangspunt van het klachtenreglement is dat een klacht binnen een maand na ontvangst in 
overleg met de opdrachtgever wordt opgelost. 
 



 
8 Taal 
8.1 Van deze algemene voorwaarden is ook een Engelstalige versie beschikbaar. In geval van geschil 
over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend. 
 
9 Wijziging en/of aanvulling 
9.1 Winthagen Legal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een 
wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever vanaf twee weken nadat de opdrachtgever daarvan 
schriftelijk op de hoogte is gesteld.  
 
9.2 Winthagen Legal komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover 
dat beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen 
uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij 
hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde 
regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover noodzakelijk zullen partijen te 
goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden 
bepalingen. 
 
10 Aansprakelijkheid 
10.1 Winthagen Legal draagt zorg voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere 
aansprakelijkheid in verband met werkzaamheden in verband met een aan Winthagen Legal  
verstrekte opdracht, of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke 
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het 
bedrag van het krachtens die verzekeringsovereenkomst geldende eigen risico.  
 
10.2 Op verzoek van de opdrachtgever kan Winthagen Legal voorzien in nadere dekking van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  
 
10.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan het in verband met de 
verstrekte opdracht gedeclareerde honorarium in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis 
waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van EUR 100.000. 
 
10.4 Winthagen Legal is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van op grond van artikel 1.2 
door haar ingeschakelde derden. 
 
10.5 Derden die op grond van artikel 1.2 in verband met de uitvoering van een opdracht door 
Winthagen Legal worden ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Met het 
verstrekken van een opdracht aan Winthagen Legal verstrekt de opdrachtgever haar eveneens de 
bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere voorwaarden 
mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of 
bijzondere voorwaarde zal Winthagen Legal mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het 
de uitvoering van werkzaamheden in verband met de door de opdrachtgever aan Winthagen Legal 
verstrekte opdracht door de derde betreft. 
 
10.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk 
geval indien Winthagen Legal daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen twaalf maanden nadat 
opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten 
waaruit de schade voortvloeit. 
 



10.7 Winthagen Legal sluit, mede namens Stichting Beheer Derdengelden Winthagen Legal, iedere 
aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met, het door enige bank 
niet voldoen aan haar verplichtingen. 
10.8 De opdrachtgever vrijwaart Winthagen Legal van enige vordering van een derde die volgt uit of 
verband houdt met de opdracht en/of de werkzaamheden uitgevoerd daarvoor, behalve wanneer een 
dergelijke vordering het gevolg is van bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van Winthagen 
Legal. Deze vrijwaring omvat tevens enige kosten voor juridische bijstand en verdediging. 
 
11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op elke rechtsverhouding tussen Winthagen Legal en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
 
11.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg 
kennis te nemen van enig geschil tussen Winthagen Legal en een opdrachtgever. 
 
*** 


