
Algemene V

 

__________________________  ____________________________

Datum    Naam

Artikel 1: Begrippen 

Advocatenkantoor Burcht: Advocatenkantoor Burcht B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de prak

van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin

In deze algemene voorwaarden wordt onder Advocatenkantoor Burcht tevens begrepen alle bij deze besloten vennootschap in diens

overige werknemers.  

In deze algemene voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of 

rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Advocatenkantoor Burcht opdracht heeft

verrichten van diensten. 

In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “diensten” de volgende betekenis: alle door Advocatenkantoor Burcht en/of 

aan een cliënt geleverde producten of diensten, alsmede door Advocatenkantoor B

ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliën

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Advocatenkantoor 

aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene

Advocatenkantoor Burcht, alsmede voor alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor 

respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor 

de (bestuurder(s) van de) praktijkvennootschap(pen) van Advocatenkantoor Burcht en voormalig medewerkers van Advocatenkantoor

van hun eventuele rechtsopvolgers. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse t

Artikel 3:  Opdracht 

Advocatenkantoor Burcht neemt met de aanvaarding van de opdracht een inspan

naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig do

resultaat. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Advocatenkantoor 

Indien hieraan niet wordt voldaan, is Advocatenkantoor 

Advocatenkantoor Burcht onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden waarvan opdrachtgever kan vermoeden of bedenken dat deze van 

belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledighe

Advocatenkantoor Burcht verstrekte gegevens en informatie.

7:409 en 7:422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor 

geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon 

staat Advocatenkantoor Burcht vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan

Advocatenkantoor Burcht werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakelijk van derden. De uitvoering van verstrekte opdrachte

geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden mogen niet

uitvoering daarvan afgaan, en zij kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Tarieven 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke 

tarief zoals dat door Advocatenkantoor Burcht zal worden vastgesteld, te vermeerderen met omzetbelasting

uit te specificeren kosten zoals, maar zijn daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis

kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk and

Advocatenkantoor Burcht betaalde onkosten zullen sepa

van gefinancieerde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeginsgbeslissing voor rekening van 

de opdrachtgever komen. In letselschadezaken kunnen cliënt en Advocatenkantoor Burcht in afwijking van een oorspronkelijk gemaakte honorarium

bij een afwikkeling van de zaak met terugwerkende kracht overeenkomen dat het honorarium van de advocaat wordt begroot op basis van de op dat moment 

geldende PIV-staffel.  

Artikel 5: Betaling 

De opdrachtgever is aan Advocatenkantoor Burcht 

Burcht ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht. Enig betaald voorschot wordt verrekend bij de einddeclaratie. Enig surplus

opdrachtgever terstond na afloop van de werkzaamheden en sluiting van het dossier terugbetaald. Advocatenkantoor 

uitvoering van de opdracht tussentijds, in beginsel maandelijks

ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aa

verband met de gegeven opdracht toekomt. De betalingstermijn voor fact

verrekeningsbevoegdheid van opdrachtgever. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rech

een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien na de eerste herinnering betaling uitblijft

ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd

van de openstaande vordering, met een minimum van 

betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde va

opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Bij b

opdracht door Advocatenkantoor Burcht beëindigd, zonder dat zij gehouden is om schade aan opdrachtgever of cliënt te vergoeden. Dit laatste risico is voor 

rekening van de opdrachtgever of cliënt. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft,

binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Advocatenkantoor 

waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te

niet van de betalingsverplichting. Wanneer er niet in 

brengen, dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie

Artikel 6: Verrekeningsbevoegdheid derdengeldenrekening

Advocatenkantoor Burcht is gerechtigd eventuele openstaande declaraties te verrekenen met de ten behoeve van opdrachtgever op de derdengeldrekening 

gestorte bedragen, tenzij de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk 

van dit artikel uit te sluiten. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

Advocatenkantoor Burcht heeft een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desb

uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van Advocatenkantoor 

reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkhe

beperkt tot anderhalf maal het laatstelijk in rekening gebrachte 

door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen Advocatenkantoor 

van Advocatenkantoor Burcht te aanvaarden. Advocatenkantoor 

uitvoering van van de opdracht door de derde betreft. 

(waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade

zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Burcht

is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge v

aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische ber

programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige program

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Burcht

____________________________  _________________________________

Naam     Handtekening voor akkoord

: Advocatenkantoor Burcht B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de prak

uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.  

In deze algemene voorwaarden wordt onder Advocatenkantoor Burcht tevens begrepen alle bij deze besloten vennootschap in diens

onder “cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of 

rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Advocatenkantoor Burcht opdracht heeft

In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “diensten” de volgende betekenis: alle door Advocatenkantoor Burcht en/of door haar ingeschakelde derden 

aan een cliënt geleverde producten of diensten, alsmede door Advocatenkantoor Burcht ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard 

ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliën

ne voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Advocatenkantoor Burcht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gew

aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, 

indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken 

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die werkzaam zijn voor 

, alsmede voor alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Burcht voor enige opdracht zijn ingeschakeld 

or wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Burcht aansprakelijk zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor haar bestuurder(s), 

de (bestuurder(s) van de) praktijkvennootschap(pen) van Advocatenkantoor Burcht en voormalig medewerkers van Advocatenkantoor

van hun eventuele rechtsopvolgers. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse t

neemt met de aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Advocatenkantoor Burcht

naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig do

or behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Advocatenkantoor 

Indien hieraan niet wordt voldaan, is Advocatenkantoor Burcht gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient 

onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden waarvan opdrachtgever kan vermoeden of bedenken dat deze van 

belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan 

verstrekte gegevens en informatie. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 

7:409 en 7:422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Burcht ten behoeve van de opdrachtgevers. Dat 

k indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon 

vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen advocaten en de voor 

werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakelijk van derden. De uitvoering van verstrekte opdrachte

geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de 

uitvoering daarvan afgaan, en zij kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 

komen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke 

zal worden vastgesteld, te vermeerderen met omzetbelasting, en vermeerderd met de verschotten 

uit te specificeren kosten zoals, maar zijn daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ten behoeve van de opdrachtgever door 

betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem 

paalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeginsgbeslissing voor rekening van 

In letselschadezaken kunnen cliënt en Advocatenkantoor Burcht in afwijking van een oorspronkelijk gemaakte honorarium

zaak met terugwerkende kracht overeenkomen dat het honorarium van de advocaat wordt begroot op basis van de op dat moment 

 een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Advocatenkantoor 

ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht. Enig betaald voorschot wordt verrekend bij de einddeclaratie. Enig surplus

ond na afloop van de werkzaamheden en sluiting van het dossier terugbetaald. Advocatenkantoor Burcht is gerechtigd gedurende de 

ntijds, in beginsel maandelijks onder gelijktijdige toezending van een specificatie, te declareren

ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Advocatenkantoor 

verband met de gegeven opdracht toekomt. De betalingstermijn voor facturen is veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur, zonder opschortings

verrekeningsbevoegdheid van opdrachtgever. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rech

estelling noodzakelijk is. Indien na de eerste herinnering betaling uitblijft en Advocatenkantoor Burcht incassomaatregelen moet nemen 

ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 

van de openstaande vordering, met een minimum van € 40,00. Indien een declaratie, dan wel een voorschot als hiervoor genoemd, na afloop van de 

betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Advocatenkantoor Burcht, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de 

opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Bij b

beëindigd, zonder dat zij gehouden is om schade aan opdrachtgever of cliënt te vergoeden. Dit laatste risico is voor 

Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft,

binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Advocatenkantoor Burcht kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke 

waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever 

er niet in geslaagd wordt de eventuele klacht over de dienstverlening met de opdrachtgever

voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

Artikel 6: Verrekeningsbevoegdheid derdengeldenrekening 

is gerechtigd eventuele openstaande declaraties te verrekenen met de ten behoeve van opdrachtgever op de derdengeldrekening 

storte bedragen, tenzij de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten 

voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desb

uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van Advocatenkantoor Burcht komt. Indien en voorzover om welke 

reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid danwel het totaal aan 

in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,00 (vijduizend). Advocatenkantoor 

door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen Advocatenkantoor Burcht en derden, mede namens de desbetreffende opdrachtgever 

te aanvaarden. Advocatenkantoor Burcht zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de 

uitvoering van van de opdracht door de derde betreft. Advocatenkantoor Burcht zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden 

(waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, fiscalisten, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige 

Burcht is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. 

oor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge v

aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door 

programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige program

oorwaarden Advocatenkantoor Burcht B.V. 

_________________________________ 

Handtekening voor akkoord 

: Advocatenkantoor Burcht B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk 

In deze algemene voorwaarden wordt onder Advocatenkantoor Burcht tevens begrepen alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde advocaten en 

onder “cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of 

rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Advocatenkantoor Burcht opdracht heeft gegeven tot het 

door haar ingeschakelde derden 

urcht ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard 

ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht. 

, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of 

eze voorwaarden zijn slechts bindend, 

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken 

al diegenen die werkzaam zijn voor 

voor enige opdracht zijn ingeschakeld 

Hetzelfde geldt voor haar bestuurder(s), 

de (bestuurder(s) van de) praktijkvennootschap(pen) van Advocatenkantoor Burcht en voormalig medewerkers van Advocatenkantoor Burcht, met ingeberip 

van hun eventuele rechtsopvolgers. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

Burcht voert de werkzaamheden 

naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig door de cliënt beoogd 

or behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Advocatenkantoor Burcht te verschaffen. 

gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient 

onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden waarvan opdrachtgever kan vermoeden of bedenken dat deze van 

id en de betrouwbaarheid van de aan 

Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 

ten behoeve van de opdrachtgevers. Dat 

k indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het 

te wijzen advocaten en de voor 

werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakelijk van derden. De uitvoering van verstrekte opdrachten 

op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de 

komen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke 

vermeerderd met de verschotten die bestaan 

en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, 

Ten behoeve van de opdrachtgever door 

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem 

paalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeginsgbeslissing voor rekening van 

In letselschadezaken kunnen cliënt en Advocatenkantoor Burcht in afwijking van een oorspronkelijk gemaakte honorariumafspraak 

zaak met terugwerkende kracht overeenkomen dat het honorarium van de advocaat wordt begroot op basis van de op dat moment 

rschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Advocatenkantoor 

ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht. Enig betaald voorschot wordt verrekend bij de einddeclaratie. Enig surplus wordt aan de 

is gerechtigd gedurende de 

en. Indien de opdrachtgever een 

n Advocatenkantoor Burcht in 

uren is veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur, zonder opschortings- of 

verrekeningsbevoegdheid van opdrachtgever. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat 

incassomaatregelen moet nemen 

ter hoogte van vijftien procent 

0,00. Indien een declaratie, dan wel een voorschot als hiervoor genoemd, na afloop van de 

, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de 

opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Bij blijvend gebrek wordt de 

beëindigd, zonder dat zij gehouden is om schade aan opdrachtgever of cliënt te vergoeden. Dit laatste risico is voor 

Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen uiterlijk 

kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke 

erkennen. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever 

opdrachtgever tot een oplossing te 

is gerechtigd eventuele openstaande declaraties te verrekenen met de ten behoeve van opdrachtgever op de derdengeldrekening 

storte bedragen, tenzij de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aangeeft de toepasselijkheid 

conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten 

voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende schadegeval wordt 

komt. Indien en voorzover om welke 

danwel het totaal aan alle aansprakelijkheden 

Advocatenkantoor Burcht wordt 

en derden, mede namens de desbetreffende opdrachtgever 

erpen aan de opdrachtgever voorzover het de 

zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden 

iscalisten, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige 

deze derden. Advocatenkantoor Burcht 

oor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet 

ichten door derden of door 

programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan 



Algemene V

 

__________________________  ____________________________

Datum    Naam

Advocatenkantoor Burcht de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen va

Advocatenkantoor Burcht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 

samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de 

deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Advocatenkantoor 

bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 8: Slotbepalingen 

De cliënt is er van op de hoogte en is zich er van bewust dat 

terrorisme, (hierna de “Wwft” genoemd), althans op grond van wet

witwaspraktijken en financieren van terrorisme, zogenaamde “ongebruikelijke transacties”, te melden aan de da

autoriteit. 

Op grond van de Wwft, althans op grond van wet- en regelgeving van gelijke strekking, is 

Cliënt staat in voor de juistheid van de gegevens die 

Burcht vastleggen in van de inhoudelijke dossiers gescheiden dossiers en/of in een geautomatiseerd bestand dat toegankelijk is voor 
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