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BEDRIJFSINFORMATIE 
The Data Lawyers B.V. is een advocatenkantoor georiënteerd op privacy- en IT-recht, waaronder ook aangrenzende onderwerpen 
zoals direct marketing, e-commerce en klokkenluidersregelingen. De onderneming is een besloten vennootschap, geregistreerd 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77892755.  De onderneming beschikt niet over een stichting derdengelden.  

CONTACTGEGEVENS 

The Data Lawyers 
Herengracht 124-128 
1015 BT Amsterdam  
info@thedatalawyers.com 

BETALINGSGEGEVENS 

IBAN: NL25 INGB 0009 2730 61 
BIC: INGBNL2A 
Btw-nummer: NL861188159B01  

VERZEKERAAR 

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
The Data Lawyers is Aon Nederland C.V., gevestigd in 
Rotterdam aan de Admiraliteitskade 62 (3063 ED), zonder 
specifieke geografische dekking. 

ORDE VAN ADVOCATEN  

The Data Lawyers en de daaraan verbonden advocaten zijn 
geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en 
lokaal bij de Orde van Advocaten Amsterdam.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door of namens The Data Lawyers 
worden geleverd. Dit omvat iedere (vervolg)opdracht die aan The Data Lawyers wordt verstrekt. Een opdracht van cliënt aan The 
Data Lawyers is een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht. Artikel 6:227b lid 1 en 6:227 c van het Burgerlijk Wetboek 
(BW) over vereiste informatie en totstandkoming van een overeenkomst in het elektronisch handelsverkeer, zijn niet van 
toepassing in het geval dat cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  
 

1.  DEFINITIEGEBRUIK 

Cliënt: de partij die met het oog op het verrichten van 
werkzaamheden door The Data Lawyers een overeenkomst 
van opdracht met The Data Lawyers aangaat of zal aangaan, 
of wat betreft deze werkzaamheden anderszins in een 
rechtsverhouding tot The Data Lawyers staat. 

2.  UITVOERING OPDRACHT 

In principe worden alle werkzaamheden in het kader van de 
opdracht door advocaten verbonden aan The Data Lawyers 
uitgevoerd. Waar passend, kan The Data Lawyers de hulp 
van derden inschakelen, zoals advocaten met een andere 
expertise. Cliënt is gebonden aan de voorwaarden die The 
Data Lawyers (in eigen naam of in naam van cliënt) met door 
haar ingeschakelde derden overeenkomt, waaronder 
aansprakelijkheidsbeperkingen. De werking van artikel 
7:404 BW is uitgesloten. 

3.  COMMUNICATIE EN DOSSIERS 

Cliënt geeft The Data Lawyers toestemming om te 
communiceren langs niet beveiligde elektronische weg, 
waaronder via e-mail en telefoon.  

The Data Lawyers is niet aansprakelijk voor mogelijke 
schade als gevolg van niet beveiligde communicatie. 

The Data Lawyers zal dossiers en andere gegevens waarover 
zij beschikt, bewaren overeenkomstig de toepasselijke 
minimale bewaartermijnen. Na afloop daarvan mag zij de 
dossiers en andere gegevens vernietigen zonder 
mededeling aan cliënt. 

4.   VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID 

Client zal aan The Data Lawyers de gegevens verstrekken 
die The Data Lawyers nodig heeft om te voldoen aan haar 
wettelijke verplichtingen, waaronder op het gebied van 
cliëntidentificatie.  

The Data Lawyers behandelt informatie die zij van cliënt 
ontvangt in het kader van een opdracht vertrouwelijk, met 
inachtneming van de toepasselijke regelgeving. De aan The 
Data Lawyers verbonden advocaten nemen daarbij onder 
meer hun wettelijke geheimhoudingsplicht in acht. Wel zijn 
zij onder omstandigheden verplicht om een (vermoeden 
van een) ongebruikelijke transactie bij autoriteiten te 
melden. 

5.   KOSTEN EN DECLARATIES 

The Data Lawyers brengt voor haar dienstverlening een 
honorarium in rekening dat in principe is gebaseerd op het 
aantal bestede uren vermenigvuldigd met het geldende 
uurtarief. Voor zover van toepassing worden ook externe 
kosten (zoals koerierskosten en reis- en verblijfskosten) en 
omzetbelasting (btw) in rekening gebracht. 

The Data Lawyers verzoekt onder omstandigheden om een 
voorschot, bijvoorbeeld bij een nieuwe cliënt, en als zij 
aanzienlijke kosten of investeringen moet maken. 

In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. Declaraties 
dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij 
niet tijdige betaling mag The Data Lawyers de wettelijke 
handelsrente in rekening brengen, en alle redelijke kosten 
die samenhangen met het innen van de vordering. 
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Cliënt kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen 
na de declaratiedatum schriftelijk aan The Data Lawyers 
meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, 
dan geldt de declaratie als aanvaard. 

6.  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

De aansprakelijkheid van The Data Lawyers en daarmee de 
aan dit kantoor verbonden advocaten, is beperkt tot het 
bedrag dat de (bedrijfs- en beroeps-)aansprakelijkheids-
verzekering dekt, vermeerderd met het eigen risico. Als het 
een kwestie betreft waarin een verzekeraar om welke reden 
dan ook niet wil uitkeren, is de aansprakelijkheid van The 
Data Lawyers beperkt tot het factuurbedrag ten aanzien van 
de gehele opdracht, of – indien de Verordening op de 
Advocatuur daaraan in de weg zou staan – EUR 500.000. 
Voornoemde beperking van aansprakelijkheid geldt 
ongeacht de rechtsgrond, zoals overeenkomst of wet, en 
door The Data Lawyers ingeschakelde derden kunnen 
hierop een beroep doen. The Data Lawyers is niet 
aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen 
of nalaten van derden, waaronder door haar ingeschakelde 
derden. De werking van artikel 7:407 BW over hoofdelijke 
aansprakelijkheid wanneer een opdracht aan meer dan één 
partij is verstrekt, wordt uitgesloten. 

Cliënt vrijwaart The Data Lawyers en daarmee de aan dit 
kantoor verbonden advocaat tegen alle aanspraken van 
derden, waaronder kosten van rechtsbijstand, die op wat 
voor manier dan ook samenhangen met de voor cliënt 
verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg 
zijn van opzet of grove nalatigheid van The Data Lawyers. 

7.  VERVAL VAN RECHT 

Alle vorderingsrechten – waaronder met betrekking tot 
schade – jegens The Data Lawyers in verband met haar 
uitvoering van werkzaamheden, vervallen één jaar na de 
dag waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend 
had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderings-
rechten cq. de schade en de mogelijke aansprakelijkheid 
van The Data Lawyers daarvoor.  

In alle gevallen vervallen de vorderingsrechten na verloop 
van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens The 
Data Lawyers zijn uitgevoerd. 

8.  DERDENBEDING 

Op deze algemene voorwaarden, waaronder artikel 6 
(aansprakelijkheid en vrijwaring) kan ook een beroep 
worden gedaan door derden die door The Data Lawyers zijn 
ingeschakeld (zie artikel 2). De relevante passages gelden 
daarmee als onherroepelijk derdenbeding; de werking van 
artikel 6:254 BW is uitgesloten. 

9.  BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT 

Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door een 
schriftelijke mededeling. Cliënt kan de opdracht op elk 
moment beëindigen. The Data Lawyers kan de opdracht 
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 
veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als cliënt een 
declaratie niet tijdig betaalt. 

 

Als de opdracht eindigt, is cliënt vergoeding verschuldigd 
voor het werk dat The Data Lawyers voor het einde van de 
opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat The 
Data Lawyers na dat einde moet verrichten om de zaak over 
te dragen aan cliënt of een derde. 

10.  KLACHTENREGELING EN PRIVACY 

In geval van klachten kan contact met The Data Lawyers 
worden opgenomen via bovenstaande contactgegevens. 
Op de werkzaamheden van de aan The Data Lawyers 
verbonden advocaten is de klachtenregeling The Data 
Lawyers van toepassing.  

The Data Lawyers is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens in het kader van haar 
dienstverlening. Zie daarover nader het Privacy Statement 
van The Data Lawyers. 

De klachtenregeling en het Privacy Statement van The Data 
Lawyers liggen, evenals deze Bedrijfsinformatie en 
Algemene Voorwaarden, ter inzage op kantoor en zijn 
beschikbaar via de website www.thedatalawyers.com. 

11.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Op de rechtsverhouding tussen cliënt en The Data Lawyers 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die tussen cliënt en The Data Lawyers mochten 
ontstaan, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam worden voorgelegd. In afwijking daarvan 
kunnen cliënt en The Data Lawyers ook schriftelijk 
overeenkomen dat de Geschillencommissie Advocatuur 
bevoegd is. Zie daarover nader www.advocatenorde.nl/ 
geschillencommissie-advocatuur.  

In geval van een geschil over de inhoud of strekking van 
deze algemene voorwaarden in enige vertaling, is de 
Nederlandse tekst bindend. 


