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Algemene voorwaarden SWDV  

1. SWDV B.V. (hierna: “SWDV”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die advocaten 
in loondienst heeft of waaraan advocaten via een praktijkvennootschap zijn verbonden.  

2. De algemene voorwaarden van SWDV zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)op-
drachten van de opdrachtgever aan SWDV en mede bedongen ten behoeve van haar medewerkers, de 
voormelde advocaten en, in voorkomend geval, door SWDV ingeschakelde derden. De toepasselijkheid 
van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Alle opdrachten worden - met uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW - alleen aanvaard 
en uitgevoerd door SWDV. Niettemin staat het SWDV vrij om bij de aan haar verleende opdrachten derden 
in te schakelen. De keuze van de door SWDV in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in 
overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. SWDV is niet aanspra-
kelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. SWDV is gemachtigd eventuele 
aanvullende aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.  

4. De aansprakelijkheid van SWDV is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering van SWDV wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico 
dat volgens de polisvoorwaarden in voorkomend geval voor rekening van SWDV komt. De aansprakelijk-
heid van de advocaten, de medewerkers, de aan SWDV verbonden praktijkvennootschappen, 
ingeschakelde derden en alle betrokken bestuurders is uitgesloten, behoudens de situatie dat de schade 
bewust of door roekeloosheid is veroorzaakt. De aansprakelijkheid van de advocaten, de medewerkers, de 
aan SWDV verbonden praktijkvennootschappen, ingeschakelde derden en alle betrokken bestuurders is in 
elke situatie beperkt tot de uitkering die de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SWDV in voorko-
mend geval doet. 

5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens SWDV, de advocaten, de 
aan haar verbonden praktijkvennootschappen en alle betrokken bestuurders in verband met door SWDV 
verrichte werkzaamheden vervallen op het moment dat een periode van één jaar is verstreken na de dag 
waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die 
rechten en bevoegdheden. Ten aanzien van bezwaren tegen declaraties geldt in afwijking van het voor-
gaande een vervaltermijn van twee maanden. Deze termijn vangt aan vanaf het moment waarop de 
opdrachtgever volgens artikel 10 van deze voorwaarden jegens SWDV in verzuim is.  

6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Der-
den kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.  

7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door SWDV voor hem verrichte werkzaamheden aan derden 
kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens SWDV gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaam-
heden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de 
inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze al-
gemene voorwaarden gebonden.  

8. De opdrachtgever vrijwaart SWDV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische 
bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamhe-
den voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van SWDV.  

9. Op grond van geldende regelgeving is SWDV verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder andere 
de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan 
dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zon-
der toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of 
voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Met het verstrekken van de op-
dracht bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, indien nodig, de juiste identiteitsgegevens te 
verstrekken.  

10. De hoogte van de tarieven van de advocaten van SWDV varieert afhankelijk van de ervaring en de specia-
listische kennis. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens afgesproken tarief- aanpassingen, 
telkens met ingang van 1 januari aangepast.  

11. De door SWDV te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan 
de opdrachtgever in verzuim zal verkeren. Er kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor te 
verrichten werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen door SWDV worden opgeschort als de opdracht-
gever een declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan is voldaan. Een 
professionele opdrachtgever is het niet toegestaan om vorderingen op SWDV te verrekenen met vorderin-
gen van SWDV op de opdrachtgever. 

12. Op de rechtsverhouding tussen SWDV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepas-
sing.  

13. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden 
van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet 
voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de 
vestigingsplaats van SWDV bevoegd zijn.  

14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal te verkrijgen. In geval van een ge-
schil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst 
bindend zijn. 


