Algemene Voorwaarden Stichting Wetwinkel Amsterdam 2021
1. Stichting Wetwinkel Amsterdam is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met als doel
het verlenen van rechtshulp aan minder draagkrachtigen die aan zodanige hulp behoefte
hebben. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Stichting
Wetwinkel Amsterdam (“Wetwinkel”).
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de Wetwinkel en niet aan enige aan de
Wetwinkel verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van
partijen is dat een op dracht door een bepaalde aan de Wetwinkel verbonden persoon zal
worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Onder "verbonden persoon" wordt be grepen: de werknemers, de begeleiders en het bestuur
van de Wetwinkel.
3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van de Wetwinkel leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat onder de door de Wetwinkel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt
uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
4. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig
be drag, dan is de aansprakelijkheid van de Wetwinkel beperkt tot een maximum van EUR
5.000.
5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met de Wetwinkel als de daarvoor
aanspra kelijke persoon bekend is geworden.
6. De te maken kosten ten behoeve van de cliënt (o.a. het versturen van aangetekende brieven
en deurwaarders- en explootkosten) komen voor rekening van de cliënt. Indien in enige
procedure waar de Wetwinkel door cliënt gemachtigd is, salaris voor gemachtigde wordt
toegewezen ten laste van een derde, komt dit salaris gemachtigde aan de Wetwinkel toe als
vergoeding voor de door haar ver richte werkzaamheden. Dit salaris gemachtigde mag door de
Wetwinkel rechtstreeks namens cliënt ten eigen gunste worden opgevraagd dan wel worden
ingevorderd. De cliënt is de Wetwinkel geen vergoeding verschuldigd voor de door haar
verrichte werkzaamheden, behoudens het bovenge noemde.
7. De Wetwinkel kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van
der den onder zich houden. De Wetwinkel zal deze gelden storten bij de derdengeldrekening
van de Wetwinkel.
8. Op de rechtsverhouding tussen de Wetwinkel en haar cliënten is Nederlands recht van
toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil
tussen de Wetwinkel en een cliënt kennis te nemen.
9. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het
geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert
de Nederlandse versie. Deze algemene voorwaarden kunnen worden opgevraagd via
info@wetwinkelamsterdam.nl en geraadpleegd worden op de website van de Wetwinkel:
www.wetwinkelamsterdam.nl. Stichting Wetwinkel Amsterdam is gevestigd in Amsterdam en
ingeschreven in het handelsregister onder nr. 41204883.

