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1. Wintertaling advocaten en notarissen coöperatie U.A.

is een

6.

Indien geen uitkering op grond van een verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het
door Wintertaling in de desbetreffende zaak gedeclareerde en
ontvangen bedrag, tot een maximum bedrag van EUR 50.000,-.
Wintertaling is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door
haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid
is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Wintertaling tegen alle
aanspraken van derden, daaronder mede begrepen redelijke kosten
van verweer.

7.

Iedere vordering jegens Wintertaling, behalve die vordering die door
haar is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het
ontstaan van de vordering.

coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid opgericht
naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de
kamer van koophandel onder nummer 34387389, hierna te noemen:
“Wintertaling”.
Toepasselijkheid
2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens
Wintertaling en alle opdrachten tot dienstverlening en/of het verrichten
van werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
de coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid
Wintertaling, ongeacht of deze dienstverlening en/of werkzaamheden
zijn verricht door:
(i)
de advocaten en/of de (kandidaat)notarissen;
(ii)
de praktijkvennootschappen van die advocaten en/of
(kandidaat)notarissen, dan wel
samenwerkingsverbanden daarvan;
(iii) de juridische- en/of overige medewerkers die (al dan niet
krachtens
Arbeidsovereenkomst) voor Wintertaling werkzaam zijn; of
(iv) de voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden die van de onderhavige
voorwaarden afwijken, wordt van de hand gewezen. De artikelen
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van
toepassing.

8.

Honoraria en kosten
3.

4.

5.

Alle vermelde tarieven gelden exclusief omzetbelasting en exclusief
overige kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend worden
verstaan kantoorkosten, reis- en verblijfkosten, griffierecht,
deurwaarderskosten, kadasterkosten etc. De tarieven kunnen
periodiek worden geïndexeerd. Ten behoeve van de te verrichten
werkzaamheden kan door Wintertaling (aanvulling van) een voorschot
worden gevraagd. De werkzaamheden van Wintertaling worden in de
regel maandelijks gefactureerd op basis van het geldende uurtarief.
Wintertaling is gerechtigd bepaalde werkzaamheden op te schorten in
verband met het niet voldoen aan betalingsverplichtingen door de
opdrachtgever, waaronder begrepen het niet voldoen aan het verzoek
tot betaling of aanvulling van een voorschot.
Betaling
De door Wintertaling verzonden declaraties dienen binnen veertien
dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan, bij gebreke
waarvan aanspraak gemaakt wordt op een vertragingsrente van 1%
per maand over het openstaande bedrag inclusief rente. Een gedeelte
van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.
Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever.
Buitengerechtelijke invorderingskosten worden vastgesteld op een
forfaitair bedrag van 15% van de hoofdsom.
Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Wintertaling en van al degenen die voor
of namens haar werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat
in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Wintertaling
gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en)
wordt
uitbetaald,
maximaal tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar.
Nadere gegevens omtrent de verzekering(en) zijn op verzoek
beschikbaar.

WWFT
Op de dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of
namens Wintertaling is de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Op grond van
deze wet zijn advocaten en (kandidaat-)notarissen in bepaalde
gevallen gehouden hun cliënten te identificeren en in het kader van
hun dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke
transacties te melden aan een onafhankelijke instantie: de Financial
Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Advocaten en
(kandidaat-)notarissen zijn in dat kader verplicht om voor elke
(voorgenomen) transactie na te gaan of er aanleiding is te
veronderstellen dat deze transactie verband houdt met witwassen of
terrorisme. De wet geeft indicatoren om situaties met een
ongebruikelijk karakter te onderscheiden. Voor dergelijke situaties
kunnen advocaten en (kandidaat-)notarissen zich niet beroepen op
hun geheimhoudingsplicht. Melding van een (voorgenomen)
ongebruikelijke transactie is verplicht en de cliënt mag daarover niet
worden geïnformeerd.
Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1

Op de rechtsverhouding tussen Wintertaling en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing. Wintertaling kent een interne
klachtenprocedure die is vastgelegd in een Klachtenregeling die van
toepassing is op de advocaten en (kandidaat-)notarissen en de
personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn. De
Klachtenregeling is te vinden op www.wintertaling.nl Eventuele
klachten dienen te zijn ingediend binnen twee maanden na het
moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had
kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht
aanleiding heeft gegeven.

9.2

Indien een klacht na behandeling niet is opgelost, kunnen eventuele
geschillen betreffende de rechtsverhouding met en/of de
dienstverlening door een advocaat
van Wintertaling, worden
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Op geschillen betreffende de rechtsverhouding met en/of de
dienstverlening door een (kandidaat-)notaris van Wintertaling is de
klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook
“www.knb.nl”of “www.degeschillencommissie.nl”.
Indien van de klachten- en geschillenregeling notariaat door de
opdrachtgever geen gebruik wordt gemaakt, worden geschillen
betreffende de rechtsverhouding met en de dienstverlening door een
(kandidaat-)notaris beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te
Amsterdam.

