
   

 

Algemene voorwaarden BJTK 

1. BJTK en Biesheuvel Jansen advocaten zijn handelsnamen van Biesheuvel Jansen Timmerman 
Kuster B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd 
te Amsterdam en ingeschreven bij het Handelsregister met KvK-nummer 59854774 (BJTK). 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan BJTK, inclusief enige 
vervolgopdrachten of nadere instructies van de opdrachtgever. 

3. Uitsluitend BJTK geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, zelfs wanneer het de 
intentie van een opdrachtgever is dat een opdracht wordt gegeven aan een bepaalde aan BJTK 
verbonden persoon. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (dat een regeling geeft voor het 
geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 
artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het 
geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) zijn uitgesloten en blijven 
buiten toepassing. Onder aan BJTK ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: (voormalig) partners, 
aandeelhouders of bestuurders van de aandeelhouders, Stichting Beheer Derdengelden 
Biesheuvel Jansen, (voormalige) werknemers, adviseurs, freelancers en andere personen die 
werkzaam voor BJTK zijn of zijn geweest en derden door BJTK ingeschakeld bij de uitvoering 
van een opdracht. 

4. BJTK is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de opdracht van de opdrachtgever. 
Bij de selectie van deze derden zal BJTK de nodige zorg betrachten. BJTK is niet aansprakelijk 
voor enige daden of omissies van deze derden. 

5. Voor zover mogelijk onder Nederlands recht, is iedere aansprakelijkheid van BJTK beperkt tot 
het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. In het voorkomende geval dat niets 
wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is enige aansprakelijkheid van 
BJTK beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal het honorarium dat door BJTK in rekening is 
gebracht voor die specifieke opdracht. Een vordering op BJTK zal in elk geval vervallen indien 
niet binnen één (1) jaar nadat een schade toebrengend feit is geconstateerd een schriftelijke 
aansprakelijkheidstelling daarvan door BJTK is ontvangen. 

6. BJTK is als gevolg van geldende wetgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en 
ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door BJTK een 
opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn 
toestemming te geven.  

7. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op BJTK maar ook op alle met BJTK 
verbonden personen, inclusief hun rechtsopvolgers. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer 
aansprakelijk worden gehouden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. De in deze 
voorwaarden vervatte rechten, beperkingen en vrijwaringen kunnen rechtstreeks worden 
ingeroepen door elk van de met BJTK verbonden personen. Dit beding geldt als een 
onherroepelijk derdenbeding om niet. De opdrachtgever vrijwaart BJTK van enige vordering van 
een derde die volgt uit of verband houdt met de opdracht en/of de werkzaamheden uitgevoerd 
daarvoor, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van BJTK. Deze vrijwaring omvat tevens enige kosten voor juridische bijstand en 
verdediging. 

8. BJTK heeft een klachtenregeling gepubliceerd op haar website 
www.biesheuveljansenadvocaten.nl. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere 
opdracht aan BJTK. 

9. De verhouding tussen een opdrachtgever en BJTK wordt exclusief beheerst door Nederlands 
recht. 

10. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en BJTK 
kennis te nemen, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie. 

11. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In het geval van 
een geschil over de inhoud of betekenis van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse 
tekst doorslaggevend zijn. 
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