
 
 

 
 

 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
SIMPL advocatuur B.V., ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 86052896 (hierna: “SIMPL”) enerzijds en de 
cliënt anderzijds. De cliënt is degene die aan SIMPL een 
opdracht verstrekt. 
 

2. Uitsluitend SIMPL geldt tegenover de cliënt als 
opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een 
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het 
laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de 
toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een 
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin 
aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt 
uitgesloten. 

 
3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van 

een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten 
daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart SIMPL 
tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze 
verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de 
cliënt en / of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn 
verricht. 

 
4. Ingevolge onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme (Wwft) is SIMPL verplicht om 
de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde 
ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De 
cliënt is zich bewust van die verplichting en geeft hiervoor, 
voor zover nodig, toestemming. 

 
5. Bij de uitvoering van een opdracht mag SIMPL mede één of 

meer personen betrekken die niet direct of indirect aan 
SIMPL zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht 
meebrengt dat één of meer personen die niet aan SIMPL 
verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in 
het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal SIMPL 
niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van 
deze persoon of personen. SIMPL sluit iedere aansprakelijk-
heid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat 
met insolventie van enige bank, enige andere financiële 
institutie of een andere derde partij. 

 
6. Declaraties van SIMPL dienen binnen 14 dagen na 

factuurdatum te zijn voldaan. De cliënt zal op eerste verzoek 
ten genoegen van SIMPL zekerheid verstrekken voor de 
nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens SIMPL. 

 
7. Voor het geval dat de cliënt niet tevreden is over de 

dienstverlening door SIMPL (daaronder begrepen de bij 
SIMPL werkzame personen of door haar ingeschakelde 
hulppersonen), kent SIMPL een kantoorklachten-regeling. 
Deze is te raadplegen via de website van SIMPL en wordt op 
eerste verzoek van de cliënt door SIMPL per email aan de 
cliënt verstrekt. Ingeval van een klacht dient de cliënt deze in 
eerste instantie op de wijze als omschreven in de 
kantoorklachtenregeling aan SIMPL kenbaar te maken, 
waarop deze op de eveneens in genoemde regeling 
beschreven wijze door SIMPL zal worden behandeld. De 
kantoorklachtenregeling laat de mogelijkheid voor de cliënt 
van andere wijzen van geschilbeslechting onverlet, een en 
ander met inachtneming van artikel 16 van deze 
voorwaarden. 

 
8. Als bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt zich 

onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten 
wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal  

 
die aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvoor, 
beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit 
hoofde van de door SIMPL afgesloten beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het 
eigen risico dat SIMPL in verband met die verzekering 
draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijk-
heid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere 
aansprakelijkheid van SIMPL beperkt tot een bedrag van  
€ 10.000,--. Deze bepaling geldt tevens ten behoeve van de 
voor SIMPL werkzame personen. Zij kunnen rechtstreeks 
rechten aan deze bepaling ontlenen jegens de cliënt. 
 

9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht 
van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken 
wordt toegebracht, waarvoor SIMPL aansprakelijk is, zal die 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, 
waarop de door SIMPL afgesloten algemene aansprakelijk-
heidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met 
het eigen risico dat SIMPL in verband met die verzekering 
draagt. 

 
10. SIMPL mag bij de uitvoering van de opdracht anderen 

inschakelen (in eigen naam of als gevolmachtigde van de 
cliënt). De cliënt is gebonden aan de voorwaarden die SIMPL 
met die anderen overeenkomt. Het is mogelijk dat personen 
die in verband met de uitvoering van een opdracht van een 
cliënt door SIMPL worden ingeschakeld, hun aansprakelijk-
heid in verband daarmee willen beperken. SIMPL gaat er 
vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven 
opdrachten van de cliënt de bevoegdheid inhouden om een 
dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die 
cliënt te aanvaarden. SIMPL is niet aansprakelijk voor 
schade die optreedt door een handelen of nalaten van door 
SIMPL ingeschakelde derden. 

 
11. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in 

ieder geval 12 maanden nadat de cliënt bekend wordt, of 
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade, die 
direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of 
omstandigheid waarvoor SIMPL aansprakelijk is of zou 
kunnen zijn. 

 
12. SIMPL heeft geen stichting derdengelden tot haar  

beschikking en ontvangt daarom geen derdengelden. 
 

13. Bij ongeplande afwezigheid van mr. R.J. (Roel) Versteeg, 
kan de cliënt contact opnemen met mr. M.F.G. (Maurice) 
Mulders-Bösel van Mulders-Bösel advocatuur: 

 
Van Heemstraweg West 2c, 5301 PA Zaltbommel 
Postbus 295, 5300 AG Zaltbommel 
Telefoon: 0418-202 003 
E-mail: info@mbadvocatuur.nl 

 
14. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die 

natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect 
op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege 
SIMPL zijn betrokken. 

 
15. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor aanvullende 

of vervolgopdrachten door de cliënt. 
 

16. De rechtsverhouding tussen de cliënt en SIMPL wordt 
beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die niet via de 
kantoorklachtenregeling zijn verholpen, zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Oost-Brabant. 

 


