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ALGEMENE VOORWAARDEN MAGNUS & WEISS 
 

 
1. Magnus & Weiss ('M&W') is een maatschap naar Nederlands recht en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 85189707. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst 
tussen M&W en haar opdrachtgever.  
 

2. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en M&W is Nederlands recht van toepassing. Alle opdrachten 
worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door M&W. In afwijking van de artikelen 7:404, 
7:407 en 7:409 BW zijn de (eventuele) partner(s) van M&W, alsmede degenen die voor M&W werkzaam zijn, 
niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, en eindigt de opdracht niet door hun overlijden, ongeacht of de 
opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.  
 

3. Iedere aansprakelijkheid van M&W jegens haar opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door 
de door M&W afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico dat op grond 
van die verzekering voor rekening van de maatschap komt. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om 
welke reden dan ook de gevorderde schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van M&W beperkt tot de bedragen 
die opdrachtgever aan M&W heeft betaald voor dergelijke diensten, echter nooit meer dan het bedrag van EUR 
50.000,-.  
 

4. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt één jaar nadat de opdrachtgever van het bestaan van 
dergelijke schade op de hoogte was of had moeten zijn.  

 
5. Facturen worden maandelijks verzonden, tenzij een vast bedrag is overeengekomen. Deze laatste zal worden 

gefactureerd nadat de diensten zijn voltooid. Betalingstermijn dient te geschieden binnen veertien (14) dagen 
na de op de betreffende factuur vermelde datum.  

 
6. Op grond van toepasselijke regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme) is M&W verplicht om de identiteit van haar cliënt(en) vast te stellen en ongebruikelijke transacties 
te melden bij de autoriteiten. De opdrachtgever bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en zal, voor zover nodig, 
haar medewerking verlenen.  
 

7. M&W biedt haar klanten een interne procedure aan in geval zij klachten heeft over de dienstverlening 
(kantoorklachtenregeling) via de website van M&W (www.magnusweiss.com).  
 

8. Alle geschillen die voortvloeien uit de levering van diensten uit hoofde van een overeenkomst tussen 
opdrachtgever en M&W, alsmede klachten die na behandeling comform de kantoorklachtregeling niet zijn 
opgelost zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.  
 

9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van descrepantie 
prevaleert (de interpretatie van) de Nederlandse versie.  

 
*** 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS MAGNUS & WEISS 
 

1. Magnus & Weiss ('M&W') is a partnership under Dutch law and is registered with the Chamber of Commerce 
under number 85189707. These general terms and conditions apply to any agreement between M&W and its 
client.  
 

2. The legal relationship between the client and M&W is subject to Dutch law. All assignments are deemed to have 
been given exclusively to and accepted by M&W. Contrary to articles 7:404, 7:407 and 7:409 of the Dutch Civil 
Code, the (possible) partner(s) of M&W, as well as those who work for M&W, are not personally bound or liable, 
and the assignment does not end by their death, regardless of whether the assignment was granted with a view 
to a particular person.  
 

3. Any liability of M&W towards its client is limited to the amount that is is covered by the professional liability 
insurance coverage plus taken out by M&W plus the amount of the deductible which under the terms of the 
relevant insurance must be borne by M&W. If, for whatever reason, the professional liability insurance does 
not cover for the damages claimed, M&W's liability will be limited to the amounts paid by client to M&W for 
such services subject to the damage occuring event which however shall never exceed the amount of EUR 
50.000.  
 

4. The right to claim for damages shall expire one year after the client was, or should have been reasonable aware 
of the existence of such damages.  

 
5. Invoices will be sent on a monthly basis, unless a fixed fee is agreed. The latter shall be invoiced after services 

are finished (at the sole descretion of M&W). Payment term shall be within fourteen (14) days after the date 
set forth on the relevant invoice.  

 
6. Pursuant to applicable regulations (including the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act), 

M&W is obliged to establish the identity of its client(s) and to report unusual transactions to the authorities 
under certain circumstances. The client confirms to be aware of this and, insofar as necessary, shall cooperate.  
 

7. M&W offers its clients an internal procedure should it have complaints about the services 
(kantoorklachtenregeling) through the M&W website (www.magnusweiss.com).  
 

8. All disputes arising from the delivery of services under an agreement between client and M&W, including those 
that could not be settled through the internal procedure (kantoorklachtenregeling) will be decided at first 
instance by the District Court of Oost-Brabant.  
 

9. These general terms and conditions have been drawn up in the Dutch and English languages. In the event of a 
dispute, (the interpretation of) the Dutch version shall prevail.  
 

*** 
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