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ALGEMENE VOORWAARDEN                                      
WOODWATER LEGAL SERVICES 

 

Mei 2018 

 

1. Woodwater Legal Services (“Woodwater Legal”) is een naar Nederlands recht 

opgerichte eenmanszaak, met als doel het verrichten van juridische dienstverlening. 

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Woodwater Legal 

aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en 

nieuwe opdrachten. Indien een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe 

opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde 

(rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze 

vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opdrachten, voor welke  

toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat.  

 

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Woodwater Legal en niet aan enige  

aan Woodwater Legal verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook wanneer de 

opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog                 

op uitvoering door een of meer bepaalde aan Woodwater Legal verbonden personen. 

De werking van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever onverhoopt een 

gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt 

zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Woodwater Legal 

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen 

met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in           

het desbetreffende geval voor rekening van Woodwater Legal komt. Onder een 

gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten beschouwd.   

 

5. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervalt  

iedere aansprakelijkheid voor schade indien Woodwater Legal niet binnen een jaar na 

de ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan            

geven tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.   
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6. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten               

behoeve van Woodwater Legal, maar ook ten behoeve van alle andere personen die 

voor Woodwater Legal werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering van enige 

opdracht door Woodwater Legal zijn ingeschakeld.   

 

7. Woodwater Legal zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in             

acht nemen, en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. 

Woodwater Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.               

 

8. Woodwater Legal is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan                

niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en –diensten en 

(digitale) diensten voor opslag van gegevens. Woodwater Legal is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik 

van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. Woodwater Legal is evenmin 

aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het 

onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van 

elektronische berichten en documenten, onder andere maar niet beperkt tot              

virussen en zogenaamde hacks. 

 

9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand          

van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Woodwater Legal vast 

te stellen uurtarieven. Door Woodwater Legal ten behoeve van de opdrachtgever 

betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.  

 

10. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of              

vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Woodwater Legal op basis 

van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Woodwater Legal verplicht is in 

rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de 

opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen,                        

te rekenen vanaf de datum van de declaratie.  

 

11. Woodwater Legal verwerkt persoonsgegevens. Op de verwerking van 

persoonsgegevens door Woodwater Legal is de privacyverklaring van Woodwater Legal 

van toepassing. De privacyverklaring is opgenomen op de website van Woodwater 

Legal: www.woodwater.nl. Door Woodwater Legal een opdracht te geven, bevestigt de 

opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, zijn toestemming te geven.  
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12. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Woodwater Legal: 

www.woodwater.nl. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de 

opdrachtgever wordt, voor zover niet anders overeenkomen, uitdrukkelijk van                          

de hand gewezen. 

   

13. De rechtsverhouding tussen Woodwater Legal en haar opdrachtgevers is           

onderworpen aan en op deze algemene voorwaarden (waaronder dit artikel 13) is van 

toepassing Nederlands recht. Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen 

vorderingen tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, zullen uitsluitend worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 

Woodwater Legal is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder 

nummer 67773052. 

 

 


