
 
Algemene Voorwaarden 
 
 
1. “Wolf.partners” is de handelsnaam van de openbare maatschap Wolf.partners tussen mr. 

drs. G.A.C. Beckers en mr. W.R. Smeets en gevestigd te (6135 KV) Sittard aan de 
Economiestraat 123-2; 

 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aangegaan 

tussen de opdrachtgever en Wolf.partners. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 
lid 2 BW is uitgesloten; 

 
3. De opdracht kan mondeling, schriftelijk (waaronder per e-mail) gegeven. De algemene 

voorwaarden zijn ook op alle opvolgende opdrachten van toepassing; 
 
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen verklaart opdrachtgever zich akkoord met 

communicatie per e-mail. Wolf.partners zal bij verzending gebruik maken van encrypted 
(versleutelde) mail;  

 
5. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bij Wolf.partners werkzame 

personen en alle door Wolf.partners, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, 
ingeschakelde derden;  

 
6. Alle aansprakelijkheid voor door Wolf.partners bij de uitvoering van de opdracht 

ingeschakelde derden wordt uitgesloten. In ieder geval aanvaardt de opdrachtgever de bij 
inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van aansprakelijkheid. De 
opdrachtgever vrijwaart Wolf.partners voor eventuele aanspraken van derden in verband 
met de uitvoering van de opdracht; 

 
7. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, waarop de door Wolf.partners afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Voor zover de verzekeraar 
onverhoopt geen uitkering verstrekt, is de –in rechte vastgestelde of erkende- 
aansprakelijkheid van Wolf.partners beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het in 
rekening gebrachte honorarium in het betreffende dossier met een maximum van € 
10.000,00; 

 
8. De kantoorklachtenregeling van Wolf.partners (als bijlage gehecht aan de algemene 

voorwaarden van Wolf.partners) is van toepassing op alle klachten over de 
totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de 
dienstverlening en/of de hoogte van een declaratie; 

 
9. Opdrachtgever stemt ermee in dat Wolf.partners in het openbaar of op internet 

gepubliceerde uitspraken en/of berichtgeving(en) over de zaak plaatst op haar website. 
Wolf.partners is tevens gerechtigd voor de rechtspraktijk van belang zijnde berichtgeving 
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over de zaak, geanonimiseerd, te plaatsen op haar website. Wolf.partners aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid ter zake de (on)juistheid van dergelijke berichten; 

 
10. Wolf.partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of 

de waarborging van geheimhouding van door derden (waaronder opdrachtgever) middels 
e-mail verzonden berichtgeving of data, die niet encrypted (versleuteld) is verzonden;  

 
11. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en akkoord dat, indien voor hem een 

toevoeging wordt aangevraagd bij de Raad voor de Rechtsbijstand (hierna: RvR), de 
RvR, ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en 
eventueel over zijn partner) opvraagt bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke 
basisadministratie en de belastingdienst (zie www.rvr.org). Opdrachtgever verklaart zich 
voorts ermee bekend en akkoord dat de RvR op basis van hercontrole reeds verleende 
toevoegingen kan intrekken en dat de (financiële) gevolgen hiervan voor rekening van 
opdrachtgever komen. Wolf.partners draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid; 

 
12. Indien de opdrachtgever Wolf.partners niet voldoende in de gelegenheid stelt een 

toevoeging bij de RvR aan te vragen of de daartoe vereiste informatie of bescheiden niet 
(tijdig) aanlevert, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt op betalende basis met het 
standaard uurtarief dat op dat moment door Wolf.partners wordt gehanteerd; 

 
13. Wolf.partners heeft het recht maandelijks de in de voorafgaande periode verrichte 

werkzaamheden, gebaseerd op het uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd (te 
rekenen in eenheden van 6 minuten), te factureren; 

 
14. Wolf.partners heeft het recht op elk moment een voorschot in rekening te brengen, welk 

voorschot onverwijld dient te worden voldaan. Een betaald voorschot wordt verrekend 
met de eindafrekening; 

 
15. Wolf.partners is gerechtigd alle overige, haar door derden in rekening gebrachte kosten, 

op elk moment tussentijds in rekening te brengen; 
 
16. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op het daarop 

vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Dit betreft een 
fatale betaaltermijn. Betalingen op andere bankrekeningnummer(s) en/of zonder 
betalingskenmerk, worden niet als betaling aangemerkt; 

 
17. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen raakt de opdrachtgever in 

verzuim en is Wolf.partners zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd haar 
werkzaamheden op te schorten en opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft 
plaatsgevonden; 
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18. Na ommekomst van de betalingstermijn op de factuur is opdrachtgever wettelijke rente 
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd; 

 
19. Wolf.partners is gerechtigd tussentijds haar tarieven te verhogen, welke 

tarievenverhoging aan opdrachtgever uiterlijk één maand van tevoren wordt 
aangekondigd en welke wordt geacht te zijn aanvaard en daarmede van kracht te zijn 
geworden op alle verstrekte opdrachten, tenzij de opdrachtgever binnen een maand na  

bekendmaking protesteert, in welk geval partijen het recht hebben de opdracht op te zeggen; 
 
20. Alle vorderingsrechten en bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever 

jegens Wolf.partners kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment 
waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan 
van deze rechten en bevoegdheden; 

 
21. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de aan Wolf.partners verstrekte opdracht in 

te trekken; 
 
22. Een intrekking conform punt 21 laat onverlet de betalingsverplichting van de 

opdrachtgever jegens Wolf.partners van de door de Raad voor Rechtsbijstand aan 
opdrachtgever opgelegde eigen bijdrage;  

 
23. Een intrekking conform punt 21 van een op betalende basis (tegen het overeengekomen 

tarief) verstrekte opdracht laat onverlet de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens 
Wolf.partners ter zake reeds door of namens Wolf.partners verrichte werkzaamheden 
tegen het overeengekomen tarief. Indien er sprake is van een overeengekomen vaste 
prijs wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens Wolf.partners ter zake 
reeds door of namens Wolf.partners verrichte werkzaamheden door Wolf.partners in 
redelijkheid vastgesteld;  

 
24. In geval van een intrekking conform punt 21 draagt Wolf.partners zorg voor een 

zorgvuldige afhandeling of overdracht van de zaak van opdrachtgever. Wolf.partners is 
evenwel bevoegd om voormelde afhandeling of overdracht op te schorten zolang de 
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens Wolf.partners heeft voldaan. 
Dit geldt ook als in die periode een terechtzitting plaatsvindt; 

 
25. Wolf.partners is slechts gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever te 

beëindigen op grond van gewichtige redenen en met inachtneming van de daartoe 
noodzakelijke zorgvuldigheid; 

 
26. Een beëindiging conform punt 25 wordt schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever;  
 
27. Een beëindiging conform punt 25 laat onverlet de betalingsverplichting van de 

opdrachtgever jegens Wolf.partners van de door de Raad voor Rechtsbijstand aan 
opdrachtgever opgelegde eigen bijdrage; 
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28. Een beëindiging conform punt 25 van een op betalende basis (tegen het 

overeengekomen tarief) verstrekte opdracht laat onverlet de betalingsverplichting van 
opdrachtgever jegens Wolf.partners ter zake reeds door of namens Wolf.partners 
verrichte werkzaamheden tegen het overeengekomen tarief. Indien er sprake is van een 
overeengekomen vaste prijs wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens 
Wolf.partners ter zake reeds door of namens Wolf.partners verrichte werkzaamheden 
door Wolf.partners in redelijkheid vastgesteld;  

 
29. In geval van een beëindiging conform punt 25 draagt Wolf.partners zorg voor een 

zorgvuldige afhandeling of overdracht van de zaak van opdrachtgever. Wolf.partners is 
evenwel bevoegd om voormelde afhandeling of overdracht op te schorten zolang de 
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens Wolf.partners heeft voldaan; 

 
30. Op alle overeenkomsten met Wolf.partners is Nederlands recht van toepassing; 
 
31. Indien en voor zover een of meerdere van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke 

uitspraak onverbindend of buiten toepassing mochten worden gesteld, blijven alle overige 
bepalingen onverkort van toepassing, met indeplaatsstelling van de onverbindend 
verklaarde bepalingen door bepalingen die deze het dichtst benaderen en welke niet 
onverbindend zijn; 
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