
 
 
algemene voorwaarden december 2014 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke 
overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen ngnb en een 
opdrachtgever (hierna te noemen:  “de cliënt”) of derden. Onder de 
naam ngnb is werkzaam een maatschap van advocaten. De 
maatschap – ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34344354 – wordt gevormd door zowel vennoten in de 
rechtsvorm van besloten (praktijk-)vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid als natuurlijke personen. Onder de handelsnaam 
ngnb kunnen tevens werkzaam zijn natuurlijke personen en 
rechtspersonen met wie de maatschap een 
samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Overeenkomsten of 
rechtsbetrekkingen met de cliënt die tot stand komen via de 
vennoten of werknemers van ngnb of via de personen met wie ngnb 
een samenwerkingsverband heeft gesloten, worden geacht 
uitsluitend met de maatschap ngnb tot stand te zijn gekomen, ook 
indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht 
door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid 
van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 
 
Goed opdrachtnemer 
Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen 
ngnb en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren 
zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
nemen. ngnb is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te 
wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de 
gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door 
een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de cliënt 
een ander dan ngnb tot nakoming van de overeengekomen 
werkzaamheden aanspreken. 
 
Elektronische communicatiemiddelen 
In het geval communicatie tussen de cliënt en ngnb geschiedt met 
behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen 
van dataverkeer, zullen beide partijen zorgdragen voor minimaal een 
standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de 
andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is 
van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in 
de elektronische communicatie, en voor niet- of beschadigd 
ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen 
van dataverkeer geschiedt niet versleuteld. 
 
Facturering 
Facturering van de werkzaamheden zal in de regel maandelijks 
plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering 
van de werkzaamheden betrokken personen dat van toepassing is 
op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.  
ngnb is gerechtigd om jaarlijks, per 1 januari, haar tarieven aan te 
passen.  
ngnb zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de cliënt 
doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, 
kosten van een procesadvocaat, kosten van koeriers, vertaalkosten 
en in het algemeen de kosten van in overleg met de cliënt 
ingeschakelde derden.  
ngnb is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te 
brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal ngnb met de 
werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden 
verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de 
betaling van het voorschot betrekking heeft.  
Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden 
verhoogd met het geldende tarief van de Omzetbelasting. 
 
Nakoming 
Betaling van declaraties moet plaatsvinden (in Euro)  binnen veertien 
dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur of op een 
andere door ngnb aan te wijzen rekening. 
 
Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van ngnb, haar werknemers, vennoten en 
personen waarmee ngnb een samenwerkingsverband heeft gesloten 
voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een 

toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd 
op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ngnb te dier zake 
uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die 
verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat 
is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid voor de totale schade die 
voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen 
werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in 
verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan ngnb is 
betaald. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag 
ngnb aan te spreken of de individuele vennoten ieder voor gelijke 
delen. ngnb en de individuele vennoten zijn nooit aansprakelijk voor 
indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.  
De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden 
ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van een met leiding belaste persoon binnen ngnb. Elke 
aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen 
waarmee ngnb een samenwerkingsverband heeft gesloten of 
bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde 
vennoten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Voor zover 
nodig kunnen genoemde personen zich te allen tijde beroepen op dit 
ten behoeve van hen bedongen derdenbeding. 
 
Stichting derdengelden en Wwft 
ngnb en stichting beheer derdengelden ngnb advocaten kunnen in het 
kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van 
derden onder zich houden. ngnb en stichting beheer derdengelden 
ngnb advocaten zullen deze gelden storten bij een door ngnb gekozen 
bank. ngnb en stichting beheer derdengelden ngnb advocaten zijn niet 
aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht 
nakomen. 
ngnb is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 
verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke 
transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder 
de cliënt daarvan in kennis te stellen. Door ngnb een opdracht te 
geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig 
zijn toestemming te geven. 
 
Derden-opdrachtnemers 
ngnb is gerechtigd verleende opdrachten onder haar 
verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door derden-opdrachtnemers.  
Wanneer ngnb bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt 
die werkzaamheden verrichten die niet behoren tot de werkzaamheden 
die ngnb doorgaans zelf verricht, aanvaardt ngnb geen 
aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen 
van deze derden. 
ngnb is gerechtigd een beperking van de aansprakelijkheid die derden-
opdrachtnemers bedingen namens de cliënt te aanvaarden.  
Indien dergelijke derden werkzaamheden verrichten die doorgaans 
door ngnb zelf worden verricht, dan is het artikel Aansprakelijkheid van 
deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing. 
 
Beëindiging 
Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met 
onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. 
De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het 
moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en de gemaakte 
kosten, waaronder begrepen de kosten van verplichtingen die ngnb ten 
behoeve van de cliënt is aangegaan en redelijkerwijze niet meer 
kunnen worden geannuleerd. 
 
Varia 
Alle aanspraken van de cliënt vervallen twaalf maanden nadat de 
werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking 
hebben.  
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden 
van de cliënt is uitgesloten. 
Op iedere overeenkomst met de cliënt is de Kantoorklachtenregeling 
ngnb advocaten van toepassing, die op verzoek kostenloos wordt 
toegezonden. 
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met ngnb is 
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en 
ngnb zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam. 


