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Algemene Voorwaarden  
(februari 2019)  
 

General Terms and Conditions  
(February 2019) 
  

1. Amelink Advocaten Advocaten B.V. ("Amelink 
Advocaten") is een besloten vennootschap met 
beperkt aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands 
recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de 
advocatuur. Amelink Advocaten is statutair gevestigd 
te Hilversum en ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 
32087272.  
 

1. Amelink Advocaten Advocaten B.V. ("Amelink 
Advocaten") is private company with limited liability 
company, established under Dutch law for the 
purpose of exercising the legal profession. Amelink 
Advocaten has its official seat in Hilversum and is 
registered with the trade register (Handelsregister) of 
the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) 
in the Netherlands under number 32087272. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op iedere opdracht die aan Amelink Advocaten wordt 
gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg 
daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid 
van enige algemene of andere voorwaarden van de 
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
 

2. These General Terms and Conditions apply to any 
instructions given to Amelink Advocaten and to all 
legal relationships arising therefrom. The applicability 
of any of the client’s general or other terms and 
conditions is explicitly rejected. 

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn 
gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door 
Amelink Advocaten , ook indien het de bedoeling is 
dat een opdracht door één of meer bepaalde aan 
Amelink Advocaten verbonden personen wordt 
uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 
lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder "aan Amelink 
Advocaten verbonden personen" wordt in deze 
algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts) 
persoon die voor of ten behoeve van Amelink 
Advocaten en/of een van haar groepsmaatschappijen, 
al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is 
geweest. 
 

3. All instructions will be deemed to have been given 
to, accepted by and carried out by Amelink Advocaten 
exclusively, even if the intention is for instructions to 
be executed by one or more specific person(s) 
affiliated with Amelink Advocaten. The effect of 
Articles 7:404, 7:407(2) and 7:409 of the Dutch Civil 
Code is excluded. In these General Terms and 
Conditions, "persons affiliated with Amelink 
Advocaten" means any legal or natural person that is 
or has been employed by or on behalf of Amelink 
Advocaten or one of its group companies, as an 
employee or otherwise. 

4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd 
ten behoeve van alle aan Amelink Advocaten 
verbonden personen en alle derden die bij de 
uitvoering van enige opdracht door Amelink 
Advocaten worden ingeschakeld of in verband 
daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen 
in deze algemene voorwaarden ten behoeve van 
Amelink Advocaten is bedongen, geldt als een jegens 
hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding 
in de zin van artikel 6:253 BW. 
 

4. These General Terms and Conditions apply in full to 
all persons affiliated with Amelink Advocaten and all 
third parties engaged by Amelink Advocaten for the 
execution of any instructions, or that can or could be 
held liable in relation thereto. All that is stipulated in 
these General Terms and Conditions for the benefit of 
Amelink Advocaten applies to them as an irrevocable 
and gratuitously made third-party clause within the 
meaning of Article 6:253 of the Dutch Civil Code. 

5. De opdrachtgever vrijwaart Amelink Advocaten en 
alle aan Amelink Advocaten verbonden personen voor 
de gevolgen van aanspraken van derden die 
voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering 
van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke 
kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak 
een gevolg is van een door Amelink Advocaten 
gemaakte beroepsfout. 
 

5. The client indemnifies Amelink Advocaten and all 
persons affiliated with Amelink Advocaten for the 
consequences of claims by third parties arising from 
or related to the execution of instructions, including 
any costs of legal support, unless the claim is a result 
of a professional error on the part of Amelink 
Advocaten.  
 

6. Op grond van geldende regelgeving is Amelink 
Advocaten onder meer verplicht de identiteit van de 
opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van 
verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties 
sprake is en in voorkomende gevallen de relevante 
autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder 
de opdrachtgever hierover te informeren. De 
opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord 
te zijn en alle benodigde gegevens te zullen 
verstrekken. 
 

6. Under current legislation Amelink Advocaten must 
– among other things – verify the client's identity, 
establish whether any unusual transactions have been 
made or are planned and, when necessary, notify the 
relevant authorities of such activities without 
informing the client. The client confirms it is aware of, 
and agrees to, the foregoing and that it will provide 
all required information. 

7. Op grond van geldende regelgeving is Amelink 
Advocaten onder meer verplicht bepaalde 
grensoverschrijdende constructies te melden bij de 
relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan 
deze meldplicht op de opdrachtgever komen te 
rusten. 
 

7. Under current legislation Amelink Advocaten is 
required to report certain cross-border arrangements 
to the relevant authorities. In certain circumstances 
this duty to report may rest with the client. 
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8. Indien Amelink Advocaten persoonsgegevens 
verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering 
van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in 
overeenstemming met het privacy beleid van Amelink 
Advocaten. Dit beleid is te raadplegen op 
www.amelinkadvocaten.nl. 
 

8. If Amelink Advocaten processes personal data, 
whether or not in relation to the execution of 
instructions, this processing will be done in 
accordance with Amelink Advocaten's privacy policy. 
This policy can be viewed at 
www.amelinkadvocaten.nl. 
 

9. Amelink Advocaten is bevoegd bij de uitvoering 
van een opdracht derden in te schakelen. Indien 
Amelink Advocaten een derde inschakelt, is Amelink 
Advocaten tegenover de opdrachtgever niet 
aansprakelijk voor enige fout van deze derde. 
Amelink Advocaten heeft de bevoegdheid bedingen 
ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden 
hanteren mede namens de opdrachtgever te 
aanvaarden.  
 

9. Amelink Advocaten may engage third parties for 
the execution of instructions. If Amelink Advocaten 
engages a third party, Amelink Advocaten is not liable 
towards the client for any mistakes made by this third 
party. Amelink Advocaten may accept stipulations 
restricting liability used by such third parties on 
behalf of the client as well. 

10. De opdrachtgever stemt ermee in dat Amelink 
Advocaten bij communicatie gebruik maakt van al dan 
niet door der opdrachtgever stemt ermee in dat 
Amelink Advocaten bij communicatie gebruik maakt 
van al dan niet door derden aangeboden digitale 
communicatiemiddelen en diensten voor opslag van 
gegevens. Amelink Advocaten is niet aansprakelijk 
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van 
dergelijke diensten. 
 

10. The client agrees that Amelink Advocaten may 
use digital means of communication and data storage 
services, whether or not offered by third parties, for 
the purpose of communication. Amelink Advocaten 
cannot be held liable for damage or loss ensuing from 
the use of such services. 

11. Amelink Advocaten en de Stichting Derdengelden 
Amelink Advocaten (de "Stichting") zijn bevoegd om 
in het kader van de uitvoering van een opdracht 
gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te 
houden en te storten bij een door hen gekozen bank. 
Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar 
verplichtingen niet nakomt De opdrachtgever 
vrijwaart Amelink Advocaten, de Stichting en de aan 
hen verbonden personen tegen alle aanspraken die 
voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele 
insolventie of het niet nakomen van verplichtingen 
door de bank of financiële instelling waar 
deze gelden zijn gestort 
 

11. In the context of executing instructions, Amelink 
Advocaten and its Third-Party Fund Foundation 
named Stichting Derdengelden Amelink Advocaten 
Advocaten (the "Foundation") may hold client funds 
or third-party funds for safekeeping and deposit them 
in a bank of their choosing. They cannot be held liable 
if this bank does not meet its obligations. The client 
indemnifies Amelink Advocaten and the Foundation 
and the persons affiliated thereto against all claims 
arising from or related to the possible insolvency of 
the bank or financial institution at which these funds 
are deposited or their failure to meet their 
obligations. 

12. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan 
Amelink Advocaten verschuldigde honorarium 
vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht 
bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot 
tijd door Amelink Advocaten vastgestelde tarieven, 
welke zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en 
ervaring van de betreffende personen. Ten behoeve 
van de opdracht gemaakte of te maken onkosten 
worden separaat in rekening gebracht. Ter dekking 
van algemene kantoorkosten wordt een vast 
percentage van 6% van het honorarium in rekening 
gebracht. 
 

12. Unless agreed otherwise, the fee owed to Amelink 
Advocaten will be calculated on the basis of the hours 
spent executing the instructions, multiplied by 
Amelink Advocaten's rates, which may adjusted from 
time to time and are based on the seniority, expertise 
and experience of the persons in question. Additional 
costs incurred in relation to the instructions will be 
charged separately. To cover general office costs, a 
fixed percentage of 6% of the fee will be charged. 

13. Alle door Amelink Advocaten in rekening te 
brengen bedragen worden verhoogd met de 
toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, 
toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De 
betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de 
declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is 
Amelink Advocaten zonder nadere ingebrekestelling 
gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in 
rekening te brengen. Amelink Advocaten mag te allen 
tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen 
voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en 
haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien 
de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet 
tijdig voldoet. 
 
 
 
 

13. The applicable VAT and other compulsory taxes, 
surcharges and similar increases will be added to all 
amounts charged by Amelink Advocaten. Invoices 
must be paid within 14 days of the invoice date. If 
payment is not made within this time, Amelink 
Advocaten may, without further notice, exercise its 
right to charge the client statutory interest. Amelink 
Advocaten may at all times request an immediately 
payable advance for work carried out or to be carried 
out and suspend or end its services if the client does 
not pay an invoice for advance payment on time. 

http://www.amelinkadvocaten.nl/
http://www.amelinkadvocaten.nl/
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14. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in 
verband met de uitvoering van een opdracht is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval uit hoofde van de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. 
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één 
jaar na de dag waarop de opdrachtgever met 
eventuele schade bekend is geworden en vervalt 
uiterlijk na drie jaar. 
 

14. Any liability arising from or related to the 
execution of instructions is limited to the amount paid 
out under the liability insurance cover taken out for 
the incident in question, plus the applicable excess. 
Any claim for damages will expire one year after the 
date on which the client is informed of possible loss or 
damage and will in any event lapse after three years. 

15. Op de dienstverlening door Amelink Advocaten is 
de Kantoorklachtenregeling Advocatuur toepassing. 
Deze regeling is worden op verzoek verstrekt en is 
tevens te raadplegen op www.amelinkadvocaten.nl.  
 

15. Amelink Advocaten’s services are governed by the 
Complaints Regulation for the Legal Profession. This 
regulation will be provided on request, and can also 
be viewed at www.amelinkadvocaten.nl. 

16. De rechtsverhouding tussen Amelink Advocaten 
en een opdrachtgever, alsmede eventuele 
aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn 
onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor 
zover anders bepaald in paragraaf 15, zullen alle 
geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Amsterdam. 
 

16. The legal relationship between Amelink Advocaten 
and a client and any claims for liability are governed 
by the laws of the Netherlands. Unless provided 
otherwise in paragraph 15, all disputes will be 
submitted exclusively to the competent court in 
Amsterdam. 

17. Deze algemene voorwaarden zijn in de 
Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te 
raadplegen op www.amelinkadvocaten.nl. In geval 
van een geschil over deinhoud of strekking van deze 
algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse 
tekst bindend. 

17. These General Terms and Conditions are available 
in Dutch and English and can be viewed at 
www.amelinkadvocaten.nl. In the event of a dispute 
on their content their contents or intention, only the 
Dutch version is binding. 
 

 

http://www.amelinkadvocaten.nl/
http://www.amelinkadvocaten.nl/
http://www.amelinkadvocaten.nl/
http://www.amelinkadvocaten.nl/

