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Algemene Voorwaarden Wildeman Legal & Mediation B.V. 

 

1. Wildeman Legal & Mediation 

1.1. Wildeman Legal & Mediation B.V., handelende onder de namen 1. Wildeman Legal, en 2. 

Wildeman Legal & Mediation, hierna nader aan te duiden als: ‘Wildeman Legal’, is een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van Curaçao en 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Curaçao 

onder nummer 150026.  

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te 

verrichten door of namens Wildeman Legal en op alle rechtsverhoudingen van Wildeman Legal 

met derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op 

aanvullende of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van voorwaarden van de 

opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.  

2.2. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Wildeman Legal, gelden de gewijzigde 

voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.wildemanlegal.com voor alle nieuwe 

opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij 

onderlinge tegenstrijdigheid is de Nederlandse tekst bindend.  

 

3. Opdracht 

3.1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Wildeman Legal is een overeenkomst van 

opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 is uitdrukkelijk 

uitgesloten.   

3.2. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 

kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. 

3.3. Bij de uitvoering van werkzaamheden van Wildeman Legal neemt Wildeman Legal altijd een 

inspanningsverplichting op zich en geen resultaatsverplichting. 

3.4. Zowel opdrachtgever als Wildeman Legal kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke 

ingang beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, per brief of e-mail. Opdrachtgever 

is bij opzegging gehouden het honorarium, vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten 

van ingeschakelde derden, te voldoen tot het moment van beëindiging uitgevoerde 

werkzaamheden, dan wel in geval van een fixed fee de afgesproken som.  

 

4. Inschakelen derden 

4.1. Wildeman Legal kan bij het uitvoeren van haar werkzaamheden in overleg met de 

opdrachtgever, gebruik maken van derden (andere advocaten, fiscalisten, notarissen etc.). 

Wildeman Legal is niet aansprakelijk voor fouten van deze derden. 

4.2. Wildeman Legal is niet aansprakelijk voor enige (schade die ontstaat als gevolg van enige) 

tekortkoming of fout van de ingeschakelde derden. 

 

5. Werkgebied en reiskosten 

5.1. Wildeman Legal voert haar werkzaamheden uit op en buiten Curacao. Door Wildeman Legal 

ten behoeve van de opdrachtgever te ondernemen reizen buiten Curaçao worden door de 

opdrachtgever vergoed. De opdrachtgever dient de kosten van verblijf en de vervoerskosten ter 

plaatse te voldoen.  

5.2. Wildeman Legal brengt voorts een daggeldvergoeding van USD 100,- in rekening voor reizen 

buiten Curaçao. Ter zake de met reizen buiten Curaçao gemoeide kosten wordt door Wildeman 

Legal geen opslag gehanteerd en worden op verzoek van de opdrachtgever (een) afschrift(en) 

van de factu(u)r(en) waaruit de gemaakte kosten blijken overgelegd. 

http://www.wildemanlegal.com/
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6. Honorarium, facturering, betaling en wanbetalers 

6.1. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van de 

door Wildeman Legal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief kan in 

de loop der tijd door Wildeman Legal worden aangepast. 

6.2. Wildeman Legal verzoekt altijd een depotstorting van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen, te betalen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht. Deze 

depotstorting zal worden gebruikt ter verrekening van de declaraties aan de opdrachtgever.  

6.3. Wildeman Legal factureert het honorarium (inclusief OB, 3% kantoorkosten en eventuele 

onkosten zoals griffiekosten etc.) eens per maand en stuurt daarbij een specificatie van de 

gewerkte uren. De betalingstermijn is 10 dagen. Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, dan is de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Er volgt dan een herinnering en daarna een 

aanmaning. Wildeman Legal behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke maatregelen te 

nemen voor de incasso van vorderingen. Wildeman Legal is gerechtigd de daadwerkelijke 

(gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te 

brengen. 

6.4. Wildeman Legal is gerechtigd de uitvoering van alle werkzaamheden in verband met een 

specifieke opdracht uit te stellen (nadat Wildeman Legal de opdrachtgever daarvan per email 

op de hoogte heeft gesteld) tot het moment dat het openstaande bedrag volledig is betaald. 

Wildeman Legal is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.  

 

7. Aansprakelijkheid  

7.1. De aansprakelijkheid van Wildeman Legal is beperkt tot maximaal het bedrag dat door of 

namens de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht aan Wildeman Legal is 

betaald in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, met een maximum van NAf 

10.000,-.  

7.2. Wildeman Legal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrekkige 

medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.  

7.3. Wildeman Legal is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van 

(electronische) communicatiemiddelen, daaronder begrepen schade ten gevolg van het niet 

afleveren of geen tijdige aflevering van electronische berichten door derden of door 

programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van 

virussen en andere schadeveroorzakende aparatuur.  

7.4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de 

Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Wildeman 

Legal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.  

 

8. Derden en derdengelden 

8.1. Wildeman Legal heeft geen Stichting Derdengelden en ontvangt geen derdengelden.   

 

9. Geheimhouding 

9.1. Wildeman Legal zal de nodige maatregelen nemen ter waarborging van de geheimhouding van 

gegevens verstrekt door de opdrachtgever aan Wildeman. 

9.2. Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Landsverordening Identificatie 

Dienstverlening en de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties, is Wildeman 

Legal - ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

en de financiering van terrorisme -, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (i) de 

identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en dat van de uiteindelijke begunstigde(n) en (ii) 

ongebruikelijke transacties in de zin van de laatstgenoemde landsverordening aan de daartoe 

aangewezen autoriteiten te melden. Op basis van die landsverordening is het Wildeman Legal 
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verboden om aan de opdrachtgever of aan (een) derde(n) kenbaar te maken dat zij aldus heeft 

gemeld.  

 

10. Toepasselijk recht, geschillen en klachten 

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Wildeman Legal en de 

opdrachtgever is het recht van Curacao van toepassing. Het Gerecht in Eerste Aanleg van 

Curaçao is in eerste instantie bevoegd.  

10.2. Bij een klacht geldt de kantoorklachtenregeling van Wildeman Legal. Bij klachten gaat 

Wildeman Legal eerst in overleg met de opdrachtgever om samen tot een oplossing te komen.  


