
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en  
Kemperink Maarschalkerweerd Wouters N.V. (KMW). 

2.  Een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en KMW komt uitsluitend tot stand doordat KMW of een bij KMW 
werkzame advocaat een opdracht van de cliënt tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt. Een dergelijke 
opdracht leidt niet tot een overeenkomst met die advocaat of met enige andere aan KMW verbonden persoon.  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder een “aan KMW verbonden persoon” (i) elke advocaat of  
andere persoon die bij KMW werkzaam is ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op een  
andere grond, (ii) elke aandeelhouder van KMW, en (iii) Stichting Beheer Derdengelden Kemperink  
Maarschalkerweerd Wouters. Het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing. 

3. 	De	aansprakelijkheid	van	KMW	is	beperkt	tot	het	bedrag	dat	voor	de	betreffende	aanspraak	wordt	uitgekeerd	onder	
de door KMW afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien om 
welke	reden	dan	ook	de	aansprakelijkheidsverzekering	van	KMW	geen	aanspraak	geeft	op	een	uitkering,	dan	is	de	
aansprakelijkheid van KMW beperkt tot een maximum van EUR 250.000. 

4.  Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de 
schade en met de potentiële aansprakelijkheid van KMW daarvoor.

5.  Met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 3 is iedere aansprakelijkheid van aan KMW verbonden personen 
uitgesloten.	Deze	paragraaf	betreft	een	onherroepelijk	derdenbeding	ten	behoeve	van	elke	aan	KMW	verbonden	
persoon.

6.  KMW mag bij de uitvoering van de opdracht anderen dan aan KMW verbonden (rechts)personen (zoals koeriers, 
deurwaarders, vertalers, deskundigen en buitenlandse juridische adviseurs) inschakelen voor zover dat naar  
het oordeel van KMW voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is. KMW is niet aansprakelijk voor schade die 
optreedt door een handelen of nalaten van door KMW ingeschakelde (rechts)personen.

7.  Indien KMW gelden van de cliënt of van een derde onder zich houdt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden  
van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. KMW is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door  
een handelen of nalaten van de bank. De vorige twee zinnen zijn van overeenkomstige toepassing in de situatie  
dat Stichting Beheer Derdengelden Kemperink Maarschalkerweerd Wouters gelden onder zich houdt. De vorige  
zin	betreft	een	onherroepelijk	derdenbeding	ten	behoeve	van	Stichting	Beheer	Derdengelden	Kemperink	 
Maarschalkerweerd Wouters.

8.  De cliënt stemt ermee in dat KMW bij haar communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden 
digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. KMW is niet aansprakelijk voor schade die 
voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

9. 	KMW	is	als	gevolg	van	geldende	regelgeving	(waaronder	de	Wet	ter	voorkoming	van	witwassen	en	financieren	 
van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en elke ongebruikelijke transactie onder  
omstandigheden bij de autoriteiten te melden. 

10.  Op de rechtsverhouding tussen KMW en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te 
Amsterdam is bevoegd om in eerste instantie van een geschil tussen KMW en de cliënt kennis te nemen. Het in de 
twee vorige zinnen bepaalde is van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van aan KMW 
verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht. Deze paragraaf 
betreft	een	onherroepelijk	derdenbeding	ten	behoeve	van	elke	aan	KMW	verbonden	persoon.

11.  Voor werkzaamheden verricht door bij KMW werkzame advocaten is de klachtenregeling KMW van toepassing.  
Zie hiertoe www.kmw-nv.com.

12.  Van deze algemene voorwaarden bestaat tevens een Engelse versie. Zie daarvoor www.kmw-nv.com. In geval  
van strijdigheid van de tekst van de Nederlandse versie en de tekst van de Engelse versie van deze algemene  
voorwaarden of in geval van een geschil over de interpretatie van de tekst van de Nederlandse versie en de tekst  
van de Engelse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. 
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