
Algemene Voorwaarden Wijsman Advocatuur 
 
Definities: 
 
Onder de naam “Wijsman” wordt de eenmanszaak "Wijsman Advocatuur" gedreven. Wijsman Advocatuur is gevestigd te 
Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 53606892 
“de cliënt” is de opdrachtgever van Wijsman. 
“opdrachtnemer” is Wijsman. 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vervolgopdrachten en alle andere werkzaamheden 
die door opdrachtnemer worden uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt 
ten behoeve van personen die op welke wijze dan ook werkzaam zijn of zijn geweest voor opdrachtnemer. 
2. Alle opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op grond van een overeenkomst van 
opdracht. Een overeenkomst van opdracht komt alleen tot stand indien zij schriftelijk is aanvaard door opdrachtnemer. 
3. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is 
opdrachtnemer voor hun gedragingen niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is door de cliënt gemachtigd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de cliënt te aanvaarden. 
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de 
verrichtte werkzaamheden of de uitkomst daarvan geen rechten ontlenen. 
5. a. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium en verschotten. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, wordt het honorarium door opdrachtnemer op basis van bestede tijd en het overeengekomen uurtarief 
bij de cliënt in rekening gebracht en is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht. De verschotten bestaan uit de 
gemaakte kosten, die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van de cliënt zijn betaald (zoals 
griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van deskundigen, reiskosten, kosten van uittreksels, etc.). 
b. Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang/uitvoering van werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een 
voorschot, vermeerderd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening met hetgeen door de cliënt 
verschuldigd is aan opdrachtnemer. De hoogte van het voorschot wordt door opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van 
te verwachten werkzaamheden en kosten. Indien de verwachtingen terzake daartoe aanleiding geven, is de opdrachtnemer 
gerechtigd om aanvullende voorschot betalingen te verlangen van de cliënt. 
c. Declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de 
cliënt, zonder aanmaning of ingebrekestelling, in verzuim is. In geval van betalingsverzuim is opdrachtnemer gerechtigd om 
de verlening van verdere diensten op te schorten of te beëindigen. Hiertoe zal opdrachtnemer niet overgaan dan nadat de 
cliënt een termijn is gegeven om de betalingsachterstand in te lossen, of in geval van beëindiging van de dienstverlening, om 
zich van bijstand te voorzien door een andere advocaat. In geval van betalingsverzuim heeft opdrachtnemer met ingang van 
de vervaldatum van de declaratie tot aan de dag der algehele voldoening recht op een rentevergoeding over de opeisbare 
bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. 
6. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, haar werknemers en (rechts)personen waarmee opdrachtnemer een 
samenwerkingsverband heeft gesloten, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt 
uitgekeerd krachtens de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere 
aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals dat in de polisvoorwaarden is vermeld. 
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,-. 
7. Zodra de cliënt een mogelijke grond voor een aanspraak als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft 
ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, is de cliënt gehouden om onverwijld en deugdelijk onderbouwd het 
bestaan van deze aanspraak kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Alle aanspraken van de cliënt en van derden jegens 
opdrachtnemer vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken nadat de cliënt en/of de derde bekend werd met of 
redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de aanspraak als bedoeld in artikel 6 van deze algemene 
voorwaarden. 
8. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil over deze 
algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst van die voorwaarden bindend. 
9. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. 
10. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst van opdracht waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste instantie als klacht behandeld door Wijsman Advocatuur. Conform de 
klachtenregeling zal getracht worden het geschil op te lossen. Deze klachtenregeling is te vinden op de website van 
Wijsman Advocatuur. Mocht het geschil niet worden opgelost langs deze weg, zal uitsluitend de rechter te Amsterdam 
bevoegd zijn om over het geschil te oordelen.	


