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algemene voorwaarden  

februari 2020 
 
Artikel 1 – Overeenkomst, toepasselijkheid algemene 
voorwaarden 
 
a) ngnb is een maatschap van advocaten. De maatschap 

staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34344354. De vennoten zijn deels besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en 
deels natuurlijke personen.  
 

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen 
ngnb als opdrachtnemer en een opdrachtgever (hierna 
te noemen:  “de cliënt”). De toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de 
cliënt is uitgesloten. 

 
c) Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen die tot stand 

komen via de vennoten of werknemers van ngnb, 
worden steeds geacht uitsluitend met ngnb tot stand 
te zijn gekomen. ngnb is, in afwijking van het bepaalde 
in artikel 7:404 BW en 7:409 BW, te allen tijde 
gerechtigd om de werknemers of vennoten aan te 
wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten.  
 

Artikel 2 – Honorarium, kosten en declaraties 
 

a) ngnb factureert het honorarium voor haar 
werkzaamheden en de doorbelaste kosten in de regel 
maandelijks overeenkomstig het op grond van de 
overeenkomst geldende tarief dat van toepassing is op 
het moment van de uitvoering van de 
werkzaamheden.  
 

b) ngnb is gerechtigd om jaarlijks, per 1 januari, haar 
tarieven aan te passen. Aanpassing vindt alleen plaats 
als de overeenkomst langer dan drie maanden geleden 
is gesloten. 
 

c) ngnb is gerechtigd kosten die niet in haar tarieven zijn 
verwerkt aan de cliënt door te belasten, 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.  
 

d) ngnb is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in 
rekening te brengen. In dat geval vangt ngnb de 
werkzaamheden pas aan na ontvangst van dat 
voorschot. Het voorschot zal worden verrekend bij de 
laatste factuur van de werkzaamheden waarop de 
betaling van het voorschot betrekking heeft.  
 

e) Alle factuurbedragen worden – voor zover van 
toepassing – verhoogd met het geldende tarief van de 
omzetbelasting. 
 

f) Betaling van declaraties moet plaatsvinden binnen dertig 
dagen na factuurdatum, door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op de bankrekening die staat 
vermeld op de factuur of op een andere door ngnb aan 
te wijzen rekening. 

 
Artikel 3 – Nakoming en aansprakelijkheid 

 
a) Bij de uitvoering van de overeengekomen 

werkzaamheden neemt ngnb de zorg van een goed 
opdrachtnemer in acht. 
 

b) Behoudens het bepaalde in artikel 4, kan de cliënt 
uitsluitend ngnb aanspreken op nakoming van de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en van de 
verplichtingen die voortvloeien uit een eventuele 
tekortkoming in de nakoming daarvan of uit enige 
andere rechtsgrond.  

 
c) Elke aanspraak van de cliënt jegens vennoten en 

werknemers, alsmede de toepasselijkheid van artikel 
7:407 lid 2 BW, is uitgesloten.  

 
d) Iedere verplichting van ngnb, dan wel van haar vennoten 

en werknemers, tot het vergoeden van schade, het 
ongedaan maken van verbintenissen en/of het 
compenseren van nadeel als bedoeld in artikel 3:53 lid 2 
BW is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot het door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ngnb te dier 
zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen 
risico onder die verzekering.  

 
e) Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 

overgaat, of als er betaalfouten zijn gemaakt door ngnb 
of door de door ngnb ingeschakelde stichting Stichting 
derdengelden ngnb advocaten, is de (gecumuleerde) 
aansprakelijkheid voor de onder c genoemde 
vorderingen beperkt tot het honorarium dat voor de 
werkzaamheden in verband waarmee de schade is 
ontstaan, door de cliënt aan ngnb is betaald. Voor zover 
nodig kan de stichting Stichting derdengelden ngnb 
advocaten zich te allen tijde beroepen op dit mede ten 
behoeve van haar bedongen beding.  

 
f) De cliënt vrijwaart ngnb en haar vennoten en 

werknemers tegen aanspraken van derden die verband 
houden met de opdracht voor zover deze aanspraken 
het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
ngnb te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met 
haar eigen risico onder die verzekering, overstijgen. Als 
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat 
geldt de vrijwaring van cliënt van aanspraken voor zover 
deze het honorarium overschrijden dat voor de 
betreffende opdracht door de cliënt aan ngnb is betaald. 



 

 

2/2 
 

 
g) Iedere vordering jegens ngnb, dan wel jegens haar 

vennoten en werknemers, verjaart een jaar na de dag 
waarop de cliënt bekend is geworden met de 
rechtsgrond van diens vordering en de 
aansprakelijkheid van ngnb. 

 
h) Iedere vordering jegens ngnb, dan wel jegens haar 

vennoten en werknemers vervalt in ieder geval vijf jaar 
nadat de werkzaamheden van ngnb zijn geëindigd. 

 
i) Voor zover nodig kunnen vennoten en werknemers 

zich te allen tijde beroepen op de in dit artikel (mede) 
ten behoeve van hen opgenomen onherroepelijke 
bepalingen.  

 
Artikel 4 – De inschakeling van derden 
 
a) ngnb is gerechtigd om aan haar verleende opdrachten, 

alsmede werkzaamheden die voor de uitvoering van 
deze opdrachten door haar noodzakelijk of nuttig 
worden geacht, namens cliënt op te dragen aan 
derden. De artikelen 1 lid c en 3 lid a) zijn niet van 
toepassing voor zover het namens cliënt aan derden 
opgedragen werken betreft. 
 

b) Iedere verplichting van ngnb, dan wel van haar 
vennoten en werknemers, tot het vergoeden van 
schade, het ongedaan maken van verbintenissen en/of 
het compenseren van nadeel als bedoeld in artikel 
3:53 lid 2 BW  die het gevolg is van de uitvoering van 
de werkzaamheden van namens cliënte ingeschakelde 
derden is, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten.  
 

c) Het onder b) bepaalde is niet van toepassing in het 
geval dat derden zijn ingeschakeld voor 
werkzaamheden die tot de reguliere advocatenpraktijk 
behoren en opdrachtgever een natuurlijke persoon is 
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
een bedrijf. 

 
d) In geval van aansprakelijkheid van ngnb, dan wel van 

haar vennoten en werknemers, die het gevolg is van 
de uitvoering van de werkzaamheden van namens 
cliënte ingeschakelde derden is, geldt het in artikel 3 
bepaalde onverkort. 

 
Artikel 5 – Persoonsgegevens 

 
a) Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst 

en een goede behandeling van de zaak verwerkt ngnb 
persoonsgegevens van onder andere de cliënt.  
 

b) ngnb is de verwerkingsverantwoordelijke. ngnb is 
gevestigd aan de De Boelelaan 7 te 1083 HJ 
Amsterdam. Telefonisch is ngnb te bereiken op 020-
3016655, per e-mail via info@ngnb.nl 
 

c) De manier waarop ngnb persoonsgegevens verwerkt 
staat uitvoerig omschreven in de privacyverklaring die 
op de website www.ngnb.nl is gepubliceerd. 
 

d) ngnb advocaten deelt persoonsgegevens alleen met 
derde partijen voor zover dat ten dienste staat aan de 
dienstverlening en met inachtneming van de in de 
privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel op 
grond van een wettelijke verplichting. 
 

e) ngnb is verplicht de identiteit van cliënten te verifiëren 
en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij 
de autoriteiten te melden, zonder de cliënt daarvan in 
kennis te stellen. 
 

f) ngnb bewaart persoonsgegevens voor de maximale duur 
van twintig jaar na sluiting van het dossier. 

 
Artikel 6 - Beëindiging 

 
a) Ieder der partijen kan door opzegging de overeenkomst 

beëindigen. De cliënt hoeft daarbij geen opzegtermijn te 
hanteren. ngnb neemt een opzegtermijn van twee 
weken in acht.    
 

b) 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 die niet meer 
kunnen worden geannuleerd.  

 
Artikel 7 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

 
a) Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met 

ngnb is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

b) Op iedere overeenkomst met de cliënt is de 
Kantoorklachtenregeling ngnb advocaten van 
toepassing, die op de website van ngnb www.ngnb.nl is 
gepubliceerd en die op verzoek kosteloos wordt 
toegezonden. 
 

c) Alle geschillen tussen de cliënt en ngnb zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, 
tenzij de cliënt een natuurlijke persoon is die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, 
in welk geval geschillen zullen worden voorgelegd aan 
de rechter die op grond van het Nederlandse recht 
bevoegd is. 


