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Algemene Voorwaarden NautaDutilh N.V. 

1.1  Deze algemene voorwaarden van NautaDutilh N.V., een naar Nederlands recht opgerichte naamloze 

vennootschap, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met u. Aandeelhouders in NautaDutilh 

N.V., althans de personen die aandelen in NautaDutilh N.V. via hun houdstermaatschappijen houden, 

worden conform internationaal gebruik ook wel als "partners" aangeduid. Deze algemene voorwaarden 

zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en 

Engelse versie van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie bindend. NautaDutilh N.V. 

mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De 

aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met u. 

Onze dienstverlening is onderworpen aan de toepasselijke beroepsregels; zie 

www.nautadutilh.com/nl/juridische-informatie/ voor meer informatie.  

1.2  U stemt er onherroepelijk mee in dat NautaDutilh N.V. derden heeft ingeschakeld en kan inschakelen, 

voor eigen of voor uw rekening en op eigen naam of op uw naam, om producten of diensten te leveren 

onder de voorwaarden van die derde.. 

1.3  Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. U erkent dat elektronische 

communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of 

verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. De toepasselijkheid van artikel 6:227b 

lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van 

artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, 

wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

1.4  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 worden alle opdrachten uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd 

door NautaDutilh N.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een 

opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat 

voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke 

aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt 

gegeven, wordt hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk uitgesloten. Dit artikel 2.1 is naar analogie van 

toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst 

van opdracht. 

2.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal NautaDutilh N.V. u factureren op basis van gewerkte tijd 

tegen de toepasselijke uurtarieven. U bent verder gehouden tot betaling van verschotten (waaronder 

griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten en kosten van deskundigen), kantoorkosten en, indien 

van toepassing, BTW en andere belastingen. Uurtarieven kunnen automatisch zonder voorafgaand 

bericht verhoogd worden als (i) een persoon overgaat naar een hoger uurtarief als gevolg van langere 

werkervaring, zijn/haar deskundigheid of ervaring toeneemt of een nieuwe positie verwerft, of (ii) 

NautaDutilh N.V. meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de 

marktomstandigheden. NautaDutilh N.V. factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of 

minder frequent factureren. De betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum en wettelijke rente begint 

meteen te lopen na overschrijding van die betalingstermijn. Wanneer u een natuurlijk persoon bent die 

gebruik maakt van NautaDutilh N.V.'s notariële diensten, zie www.nautadutilh.com/nl/juridische-

informatie/ voor meer informatie. 

3.1  De totale aansprakelijkheid van NautaDutilh N.V. voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag 

dat voor die aanspraak aan haar is uitbetaald op grond van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 
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vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. NautaDutilh N.V. adviseert uitsluitend over 

Nederlands recht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.. 

3.2  Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet aan NautaDutilh N.V. uitkeert, is de 

aansprakelijkheid van NautaDutilh N.V. beperkt zoals uiteengezet in dit artikel 3.2. De totale 

aansprakelijkheid van NautaDutilh N.V. voor al het handelen en nalaten in een bepaalde zaak in een 

bepaald kalenderjaar is beperkt tot driemaal het door NautaDutilh N.V. in die zaak in dat jaar in rekening 

gebrachte bedrag, tot een maximum van één miljoen euro in die zaak voor alle jaren samen. Een 

voortdurend of herhalend handelen of nalaten wordt slecht één keer geteld en toegerekend aan het 

kalenderjaar waarin dit handelen of nalaten begon. De totale aansprakelijkheid van NautaDutilh N.V. 

jegens u en uw groepsmaatschappijen gezamenlijk en voor alle jaren samen is, onder alle 

omstandigheden, beperkt tot twee miljoen euro in een zaak en alle gerelateerde zaken samen. Dit artikel 

3.2 is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond 

van een overeenkomst van opdracht. 

3.3  NautaDutilh N.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een derde, ook niet in de 

situaties beschreven in artikel 1.2, anders dan voor een handelen of nalaten van een individu of entiteit 

genoemd in artikel 4.1 dat aan NautaDutilh N.V. toerekenbaar is.  

3.4  NautaDutilh N.V. is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook 

niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen 

van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.  

3.5  Uw schadevergoedingsvorderingen vervallen één jaar nadat u bekend bent geworden of redelijkerwijs 

bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en NautaDutilh N.V. als mogelijkerwijs aansprakelijke 

partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht. 

3.6  Alle verweermiddelen zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid 

is gebaseerd (waaronder niet-nakoming van een hoofdverbintenis, schending van een garantie, 

onrechtmatige daad of vrijwaring). 

4.1  De volgende individuen en entiteiten zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u: (i) voormalige, huidige en 

toekomstige (a) partners en directe of indirecte aandeelhouders van NautaDutilh N.V. en (b) groeps-, 

holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van NautaDutilh N.V., haar partners of haar 

directe of indirecte aandeelhouders, (ii) entiteiten opgericht door NautaDutilh N.V. of haar 

groepsmaatschappijen om fondsen van cliënten te beheren dan wel er over te beschikken, waaronder 

entiteiten met de status van Stichting Beheer Derdengelden alsmede (iii) individuen die werken voor en 

verbonden zijn aan NautaDutilh N.V. of de onder (i) of (ii) genoemden, zoals werknemers, adviseurs, 

bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers (in het verleden, heden of de toekomst). 

4.2  Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met of een product of dienst geleverd 

door NautaDutilh N.V. aan u. Er zijn slechts twee uitzonderingen. Ten eerste kunnen de individuen en 

entiteiten genoemd in artikel 4.1 zich beroepen op de artikelen 4, 5, 6 en (voor zover nodig) 3 alsof zij 

NautaDutilh N.V. zijn; die artikelen worden bij deze onherroepelijk en om niet ten gunste van die 

individuen en entiteiten bedongen. Ten tweede kan NautaDutilh N.V. uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen 

dat een derde rechten mag ontlenen aan een door NautaDutilh N.V. verstrekt document, bij voorbeeld 

een legal opinion die is afgegeven aan een derde op uw verzoek of met uw medeweten. Op de 

rechtsbetrekking die als gevolg daarvan ontstaat zijn de artikelen 3, 4, 5 en 6 van toepassing. 

5.  Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme ("Wwft"), waarmee de Richtlijn 2005/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en 

de financiering van terrorisme is geïmplementeerd, is NautaDutilh N.V., onder bepaalde 
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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. Op basis van de 

Wwft is het NautaDutilh N.V. verboden om aan u te melden dat zij aldus heeft gemeld. 

6.1  Alle rechtsbetrekkingen met u worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht. 

Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.. 

6.2  Niettegenstaande uw recht om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Amsterdam, zijn op 

onze juridische, notariële en fiscale dienstverlening de klachten- en geschillenregelingen van de 

betreffende organisaties van toepassing, zie www.nautadutilh.com/nl/juridische-informatie/ voor meer 

informatie. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de website van NautaDutilh N.V. 

www.nautadutilh.com/nl/algemene-voorwaarden/. 

NautaDutilh N.V.; statutair gevestigd te Rotterdam; handelsregisternummer 24338323. 11 november 

2016 

Onze Privacy/Cookie Policy kunt u terug vinden op onze website onder 'Privacy/Cookie Policy'. 
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