
ALGEMENE VOORWAARDEN Advocatenkantoor Ultimo B.V. 

1.Op alle opdrachten aan Advocatenkantoor Ultimo B.V.(Ultimo) zijn uitsluitend deze 

algemene voorwaarden van toepassing. 

2. De personen die door Ultimo zijn gemachtigd o m namens haar opdrachten te 

aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”. Onder aan Ultimo verbonden 

personen worden begrepen de werknemers van Ultimo, de ten behoeve van Ultimo 

werkzame derden en Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Ultimo B.V. 

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Ultimo te zijn gegeven, en niet aan een 

aan Ultimo verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een 

opdracht feitelijk zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Ultimo verbonden persoon. 

De werking van art 7:404 BW is uitgesloten. 

4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid  en volledigheid  van de door hem 

aan Ultimo  verstrekte informatie. De opdrachten aan Ultimo  leiden bovendien tot 

inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatverplichtingen van Ultimo . 

5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot enige 

vorm van aansprakelijkheid van Ultimo en/of van aan Ultimo verbonden personen leidt 

(anders dan aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als bedoeld onder punt 6), 

dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder 

de door Ultimo afgesloten beroepsaansprakelijkheidsververzekering, te vermeerderen met 

het toepasselijke eigen risico. 

6.Indien Ultimo en/of aan Ultimo verbonden personen aansprakelijk is of zijn voor schade 

aan personen of zaken dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval 

wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Ultimo, te 

vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

7.Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft 

op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Ultimo en/of aan Ultimo verbonden 

personen beperkt tot een maximum van EUR 20.000. 

8. De in de onderhavige Algemene Voorwaarden omschreven uitsluitingen van 

aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op enig in verband met het niet deugdelijk 

functioneren van door Ultimo bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, 

software, gegevensbestanden of andere middelen, alsmede voor het onderschept worden 

van audio en/of datatransmissies van telefoon of e-mail, voor zover het niet deugdelijk 

functioneren aan Ultimo kan worden toegerekend.  

9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of 

verstrekte adviezen van Ultimo aan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

10. De opdrachtgever vrijwaart Ultimo tegen vorderingen van derden die stellen schade te 

hebben geleden door of vanwege door Ultimo ten behoeve van de opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden en verstrekte adviezen. 

11. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart zes maanden na de dag waarop de 

opdrachtgever bekend is geworden of in redelijkheid bekend had moeten zijn met de schade 

en met de aansprakelijkheid daarvoor van Ultimo en/of van aan Ultimo verbonden 

personen. 



12. Indien Ultimo bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon 

inschakelt, dan is Ultimo tegenover haar opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele 

fouten die door deze niet aan haar verbonden personen wordt gemaakt. Als een dergelijke 

door Ultimo ingeschakelde, niet aan haar verbonden persoon zijn aansprakelijkheid wil 

beperken, heeft Ultimo de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens 

haar opdrachtgever te aanvaarden. 

13. Niet alleen Ultimo maar ook iedere aan Ultimo verbonden persoon en hun 

rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 

14. Ultimo en Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Ultimo B.V. kunnen in het 

kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich 

houden. Ultimo en Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Ultimo B.V. zullen 

deze gelden storten bij een door Ultimo te bepalen Bank. Ultimo en Stichting Beheer 

Derdengelden Advocatenkantoor Ultimo B.V. zijn niet aansprakelijk als deze bank haar 

verplichtingen niet nakomt. 

15.Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme) is Ultimo verplicht de identiteit  van haar opdrachtgevers vast te 

stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij autoriteiten te melden. 

16. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 (vijf) jaar na het eindigen van 

de opdracht  worden bewaard waarna Ultimo het recht heeft het dossier te vernietigen. Na 

afloop van de genoemde termijn zal zonder nadere aankondiging tot vernietiging van het 

dossier mogen worden overgegaan.  

17. Ultimo behoudt zich het recht voor Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde  

Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet 

binnen 14 (veertien) dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of 

kenbaar geworden  tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt . De 

toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van enige andere partij binnen de 

rechtsverhouding worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

18. Het auteursrecht op alle door Ultimo opgestelde en/of aan de opdrachtgever of derden 

verschafte werken berust bij uitsluiting bij Ultimo 

19. Op de rechtsverhouding tussen Ultimo en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Alleen de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) is bevoegd in 

eerste instantie van enig geschil tussen Ultimo en een opdrachtgever kennis te nemen.  

20. Deze in het Nederlands opgestelde algemene voorwaarden hebben gelding boven een 

vertaling van deze algemene voorwaarden. 

 

De besloten vennootschap Advocatenkantoor Ultimo B.V.is statutair gevestigd te Haarlem 

en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 69782865 


