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ALGEMENE VOORWAARDEN  
POSTMA & WEGENER ADVOCATEN EN MEDIATORS  

TE BRUNSSUM  
  
1. Postma & Wegener Advocaten en Mediators is een maatschap naar Nederlands 

burgerlijk recht. De maten zijn de heer mr.ing. W. Postma en mevrouw mr. M.H.J. 
Wegener (FM). Postma & Wegener stelt zich ten doel om advocatuur en 
mediationpraktijk te beoefenen.  

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten 
behoeve van Postma & Wegener, maar ook alle personen die voor Postma & 
Wegener werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door 
Postma & Wegener van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle 
personen voor wier handelen of nalaten Postma & Wegener aansprakelijk zou 
kunnen zijn.  

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Postma & 
Wegener, zulks onder de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een 
regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid 
vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt 
gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van uitsluitende toepassing op vervolg- 
of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.  

5. Indien de uitvoering van een opdracht door Postma & Wegener leidt tot 
aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met in achtneming van het bepaalde 
in artikel 8 hieronder, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder de terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) 
van Postma & Wegener wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico dat ingevolge de toepasselijke polisvoorwaarden ten laste van 
Postma & Wegener komt.  

6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde 
verzekering plaats mocht vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een 
bedrag van € 25.000,=, of indien het door Postma & Wegener in betreffende zaak 
in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van 
€ 50.000,=.  

7. Niet alleen Postma & Wegener, maar ook alle personen die bij de uitvoering van 
enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze 
algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Postma & Wegener een 
beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor de erfgenamen van Postma & Wegener, 
alsook de vroegere medewerkers van Postma & Wegener, met inbegrip van hun 
erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van 
Postma & Wegener verlaten hebben.  

8. Het staat Postma & Wegener vrij om verleende opdrachten onder haar 
verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten 
uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.   
Postma & Wegener zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de 
uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te 
schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.  

9. Postma & Wegener is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.  
Postma & Wegener is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te 
aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Postma & Wegener tegen alle 
aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder 
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begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de 
opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of 
opzet van de kant van Postma & Wegener.  

10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend 
aan de hand van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks 
opnieuw door Postma & Wegener vast te stellen uurtarieven. In principe zal ieder 
jaar per 1 januari het uurtarief van het vorige jaar geïndexeerd worden met het 
percentage waarmee de gezinsconsumptie blijkens cijfers van het CBS in het 
afgelopen jaar is gestegen.  

11. Postma & Wegener is gerechtigd een (aanvullend) voorschot op het honorarium 
te verlangen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten. Een 
betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.   

12. Indien sprake is van een eerste contact kan verzocht worden een onbelast depot 
te storten, ter hoogte van hetzij de te verwachten eigen bijdrage op de toevoeging 
danwel het honorarium voor de te verwachten te besteden tijd bij het eerste 
gesprek. Dat depot is vooralsnog niet belast met omzetbelasting.  Na de eerste 
afspraak wordt dat depot alsnog afgerekend met een voorschotdeclaratie waarop 
wel de omzetbelasting verschuldigd is.  

13. De door Postma & Wegener ten behoeve van de opdrachtgever betaalde 
onkosten zullen als separate post in rekening worden gebracht. Indien de hoogte 
van de te verwachten onkosten naar mening van Postma & Wegener dit 
rechtvaardigt, kan Postma & Wegener daartoe betaling van een voorschot 
verlangen van de opdrachtgever.  

14. Ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en 
kopieerkosten, en dergelijke, zal daarenboven een percentage van 7% over het 
declarabele honorarium in rekening worden gebracht, te verhogen met de 
omzetbelasting.  

15. De opdrachtgever kan te allen tijde van Postma & Wegener een specificatie 
opvragen van de aan hem in rekening gebrachte posten, waarbij de specificatie 
uitsluitend in de Nederlandse taal zal zijn opgesteld, en voorzover dit verschotten 
betreft, een kopie van de originele rekening van de derde die het verschot aan 
Postma & Wegener declareerde.   

16. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf 
de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten 
ontlenen. Postma & Wegener is gerechtigd om na het verstrijken van de 
betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, 
alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, die forfaitair gestelde worden 
op 15% van de openstaande hoofdsom, te verhogen met omzetbelasting.  

17. Parkeren door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger op het terrein van 
het kantoor van Postma & Wegener is steeds voor eigen risico.  Behoudens grove 
nalatigheid of opzet van Postma & Wegener of dier werknemers kan Postma & 
Wegener niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging, verlies of 
diefstal van op het terrein gestalde goederen, waaronder begrepen auto’s en 
andere vervoermiddelen, of van roerende zaken die de opdrachtgever of 
bezoeker binnen het kantoorgebouw brengt.  

18. De rechtsverhouding tussen Postma & Wegener en de opdrachtgever is 
onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht 
door de bevoegde Nederlandse rechter. Tenzij een andere rechtbank krachtens 
de Wet is voorgeschreven, zal de bevoegde rechter de 
Arrondissementsrechtbank Limburg te Maastricht zijn. Indien Postma & Wegener 
als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil 
aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende –
eventueel buitenlandse- rechter.  
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19. De opdrachtgever zal zelf moeten zorgdragen voor eventuele vertaling van deze 
voorwaarden. Aan Postma & Wegener zal nimmer tegengeworpen kunnen 
worden dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden niet kende of niet 
begrepen heeft.  

20. Indien de opdrachtgever voor een tweede keer niet verschijnt op een door hem 
gemaakte afspraak bij Postma & Wegener, is Postma & Wegener gerechtigd hem  
de verloren tijd in rekening te brengen met een minimum van € 50,=, verhoogd 
met de omzetbelasting.  

21. Deze algemene voorwaarden worden na het maken van een afspraak aan de 
opdrachtgever toegezonden voorafgaande aan die afspraak. De opdrachtgever 
verklaart door verschijning op die afspraak met deze algemene voorwaarden 
akkoord te gaan.  

22. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de  
Arrondissemenstrechtbank te Maastricht en zijn opgenomen op de website van 
Postma & Wegener: www.postma-wegener.nl  

  
    


