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ALGEMENE VOORWAARDEN DIJKMANLAW ADVOCATUUR EN BELASTINGADVIES

1. DIJKMANLAW ADVOCATUUR EN BELASTINGADVIES (hierna: “Dijkmanlaw’) is een juridisch dienstverlenend bedrijf, dat als doel heeft het uitoefenen van de beroepen van
advocaat en belastingadviseur. Dijkmanlaw wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de kamer van
koophandel onder nummer 24273370.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, met inbegrip van
opvolgende, gewijzigde of toegevoegde opdrachten, gegeven aan Dijkmanlaw, iedere
compagnon of werknemer van Dijkmanlaw, met inbegrip van iedere rechtsopvolger
onder algemene of bijzondere titel of eenieder die geassocieerd is of was met Dijkmanlaw. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten bate van enige derde partij, ongeacht of deze in dienst is van Dijkmanlaw, die door Dijkmanlaw betrokken is of
wordt bij de uitvoering van opdrachten, danwel aansprakelijk is of kan worden als gevolg van de uitvoering van een opdracht.
3. Aanvaarding door of namens Dijkmanlaw van een opdracht van een opdrachtgever
onder verwijzing naar diens eigen algemene voorwaarden, zal uitsluitend geacht worden te zijn geschied met de uitdrukkelijke afwijzing van de algemene voorwaarden
van de opdrachtgever, welke afwijzing door de opdrachtgever aanvaard wordt.
4. Alle opdrachten worden als overeenkomst van opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dijkmanlaw. Dit is ook van toepassing als het de uitdrukkelijke of impliciete bedoeling is van de opdrachtgever dat een opdracht uitgevoerd dient te worden
door een specifiek persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk
Wetboek, welk artikel verband houdt met de in de voorgaande zin genoemde situatie
en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid wordt opgelegd waar een opdracht is gegeven aan twee of meer personen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Dijkmanlaw verplicht zich tot het betrachten van de verschuldigde zorgvuldigheid en
deskundigheid die in de gegeven omstandigheden met redelijkheid te verwachten is
met betrekking tot de te leveren diensten door of namens Dijkmanlaw. Het bereiken
van het door de opdrachtgever beoogde resultaat wordt door Dijkmanlaw niet gegarandeerd.
6. In het geval dat bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever enige gebeurtenis plaatsvindt, waaronder begrepen nalaten te handelen, die tot aansprakelijkheid van Dijkmanlaw leidt, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de
bedragen die uitgekeerd worden onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
Dijkmanlaw vermeerderd met het eigen risico. Dijkmanlaw zal niet aansprakelijk
worden gehouden voor gevolgschade. Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen
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één jaar nadat de opdrachtgever met de schade veroorzakende gebeurtenis bekend is
geraakt of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Kennis van professionele hulppersonen, zoals accountants, notarissen, juridisch adviseurs, verzekeringsadviseurs of
dergelijke personen wordt aan de opdrachtgever toegerekend.
7. Als, om welke reden dan ook, de verzekeraar geen betaling doet onder de verzekeringspolis zoals genoemd in artikel 6, zal elke aansprakelijkheid beperkt worden tot
een som die gelijk is aan eenmaal het gefactureerde bedrag door Dijkmanlaw wegens
de betreffende opdracht in het jaar waarin de schade brengende gebeurtenis plaatsvindt, met een maximum van € 25.000.
Alle verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Dijkmanlaw om opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de
partners en medewerkers van Dijkmanlaw, aangewezen door Dijkmanlaw, met inbegrip van de betrokkenheid van professionele derden, als die situatie zich voordoet.
9. Dijkmanlaw zal de redelijkerwijs verschuldigde zorgvuldigheid betrachten bij de inschakeling van een derde en zal overleggen met de opdrachtgever over de selectie van
deze derde, mits dit gebruikelijk en redelijk is gezien in de context van de relatie met
de opdrachtgever. De kosten van het inschakelen van een derde komen, even als griffierechten en vergelijkbare verschotten voor rekening van de opdrachtgever en zijn op
declaratie bij voorschot te voldoen.
10. Dijkmanlaw is gemachtigd om voor en namens de opdrachtgever elke beperking van
aansprakelijkheid door een derde zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9, te aanvaarden.
11. Verrichte werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever gedeclareerd met
specificatie van de verrichte werkzaamheden en de door te belasten kosten.
De betalingstermijn van een declaratie is 14 dagen na dagtekening. Verrekening, opschorting of vermindering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag is niet
toegestaan. Als twee declaraties niet voldaan zijn, worden alle werkzaamheden door
Dijkmanlaw opgeschort.
Na aanzegging van een laatste termijn voor voldoening kan de opdracht zonder verder
in achtnemen van enige termijn worden opgezegd.
Dijkmanlaw is bevoegd om op elk door haar gewenst moment voldoening van een
voorschot voor door haar verrichte of te verrichten diensten te vragen.
Dijkmanlaw heeft de bevoegdheid om (verdere) uitvoering van enige opdracht op te
schorten, indien het voorschot niet is voldaan en is bevoegd om na aanzegging van een
laatste termijn voor voldoening de opdracht zonder verder in achtnemen van enige
termijn op te zeggen.
12. Naar aanleiding van de geldende wetgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme), is Dijkmanlaw verplicht om de identiteit
van haar opdrachtgever te verifiëren en zogenaamde ongebruikelijke transacties aan de
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bevoegde autoriteiten te rapporteren. Door aan Dijkmanlaw opdracht te verlenen bevestigt de opdrachtgever dat hij/zij zich bewust is van deze verplichting en geeft
hij/zij voor zover vereist hiervoor toestemming.
13. Op de verhouding tussen Dijkmanlaw en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
voor Den Haag bevoegde rechtbank. Niettemin behoudt Dijkmanlaw zich het recht
voor om geschillen te laten beslechten door de rechtbank die jurisdictie zou hebben
gehad, als hiervoorgenoemde genoemde jurisdictie keuze niet gedaan zou zijn.
14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De
Nederlandse tekst zal prevaleren en zal bindend zijn als er sprake is van verschillen in
de inhoud en de strekking.
versie 1.1.
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