
 

Algemene Voorwaarden BMDW Advocaten 

1.  BMDW Advocaten is een besloten vennootschap naar Nederlands recht tussen mr. dr. R.C. 
Branco Martins & mr. F.M. de Weger, hierna te noemen ‘BMDW Advocaten’. 

 
2. Alle opdrachten, vervolgopdrachten en alle andere werkzaamheden worden met 

terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW aangegaan met BMDW Advocaten en 
alle opdrachten worden uitgevoerd door BMDW Advocaten, ook indien de opdracht aan een 
bepaald persoon is verstrekt. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald zijn deze algemene 
voorwaarden gemaakt ten behoeve van BMDW Advocaten, alsmede alle overige personen die, 
al dan niet krachtens dienstverband, voor BMDW Advocaten werkzaam zijn. 

 
3.1 Iedere aansprakelijkheid van BMDW Advocaten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat 

in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door BMDW Advocaten afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd 
met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.  

 
3.2 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens BMDW Advocaten 

heeft ontdekt, is de opdrachtgever gehouden om binnen 30 dagen na het ontdekken daarvan 
BMDW Advocaten hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, op straffe van verval van recht. 

 
3.3 Iedere aansprakelijkheid van BMDW Advocaten vervalt één jaar nadat de opdrachtgever 

redelijkerwijze met de grond voor aansprakelijkheid bekend is geworden of redelijkerwijs 
bekend had moeten zijn, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van het toepasselijk 
recht. 

 
3.4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering 

mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000 of, indien 
het in totaal door BMDW Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende 
zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000.  

 
4.  BMDW Advocaten is gerechtigd om ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden in 

te schakelen, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, procureurs en deskundigen. BMDW Advocaten 
is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. BMDW Advocaten is door de 
opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de 
opdrachtgever te aanvaarden. BMDW Advocaten is niet aansprakelijk voor enig handelen of 
nalaten van een derde. 

 
 
 



 
5.  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden of de uitkomst daarvan geen 
rechten ontlenen. Opdrachtgever zal het resultaat van de werkzaamheden van BMDW 
Advocaten slechts met schriftelijke toestemming van BMDW Advocaten aan derden ter 
beschikking mogen stellen en slechts indien en voor zover deze derden de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden aanvaarden. 

 
6. BMDW Advocaten is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (i) uw identiteit vast te stellen en 
dat van uw uiteindelijke begunstigde(n) en (ii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft 
aan de autoriteiten te melden.  

 
7.  De kosten van uitvoering van de opdracht door BMDW Advocaten omvatten het eigenlijke 

honorarium, zogenoemde verschotten en kantoorkosten.  
 
8.  Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht 

voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren 
vermenigvuldigd met de door BMDW Advocaten vastgestelde uurtarieven. BMDW Advocaten 
is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te 
wijzigen.  

 
9. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht 

door BMDW Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, 
deurwaarderskosten, kosten van deskundigen en procureurs, reiskosten, kosten van 
uittreksels).  

 
10.1  De door de BMDW Advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden 

voldaan, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de opdrachtgever 
wordt geacht in verzuim te zijn. Indien u niet akkoord bent met de factuur, dan dient u zulks 
binnen 7 dagen schriftelijk en nader gemotiveerd per e-mail bij ons aan te geven, bij gebreke 
waarvan de factuur is aanvaard. 

 
10.2 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan BMDW Advocaten, 

nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve 
van de betrokken opdrachtgever opschorten. BMDW Advocaten is niet aansprakelijk voor 
schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.  

 
10.3 Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is BMDW Advocaten en haar 

Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te 
verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de 
B.V. verschuldigd is. 

 
11.  BMDW Advocaten kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de 

opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het 
einde van de opdracht verrekend. 

 
12.1 BMDW Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht, alle relevante wet- en regelgeving op 

het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. BMDW Advocaten mag, 
al dan niet in verband met de opdracht, de persoonsgegevens van de opdrachtgever 
verwerken, bewaren en verspreiden onder eenieder binnen de organisatie van BMDW 



Advocaten in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar 
relatiebeheer.  

 
12.2 BMDW Advocaten is met haar medewerkers, dan wel personen werkzaam ten behoeve van 

BMDW Advocaten, een geheimhoudingsverklaring overeengekomen. BMDW Advocaten zal de 
persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de uitvoering van de opdracht op geen enkele wijze 
openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, tenzij opdrachtgever daarvoor 
voorafgaand toestemming heeft verleend of wanneer daartoe een wettelijke verplichting 
bestaat voor BMDW Advocaten.  

 
12.3 De geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend 

is geworden zonder dat sprake is van een overtreding van het geheimhoudingsbeding of indien 
informatie bij de ontvanger al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie 
krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die 
derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden.    

 
13.  Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In geval van 

tegenstrijdigheid tussen beide versies, prevaleert de Nederlandse versie. 
 
14.  Op alle aan BMDW Advocaten verstrekte opdrachten is zowel de interne klachtenregeling als 

de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek wordt nadere 
informatie verstrekt over deze regeling. 

 
15.  Op alle overeenkomsten tussen BMDW Advocaten en een opdrachtgever is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Noord-Holland is bevoegd in eerste 
instantie van een geschil tussen BMDW Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen, 
onverminderd de bevoegdheid van BMDW Advocaten om een geschil aan enige andere 
bevoegde rechter voor te leggen. 

 
16. BMDW Advocaten B.V. is gevestigd te Kenaupark 16 (2011 MT) te Haarlem en ingeschreven in 

het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82506132.   
Algemene gegevens BMDW Advocaten: 

 Tel: +31(0)23 369 0230 
 Fax: +31(0)20 203 1003 
 E-mail: info@bmdw.nl 
 BTW: NL862496871.B.01 
 
17. BMDW Advocaten is verzekerd bij Interpolis, Coöperatieve Rabobank U.A. Croeselaan 18, 3521 

CB Utrecht en lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM 
Den Haag, tel: 070-3353535 e-mail: info@advocatenorde.nl. 

  
18. De Gedragsregels Advocatuur zijn van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen. 
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