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Algemene voorwaarden Anne Knigge Estate Planning 
 

Anne Knigge Estate Planning is een initiatief van Anne Knigge en heeft als doel het adviseren op het gebied van 

estate planning in de meest brede zin. 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
 

1. Anne Knigge Estate Planning verleent al haar diensten of andere prestaties hoe dan ook genaamd onder 

deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 

De Algemene Voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle bij Anne Knigge Estate Planning 

verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van de opdracht en andere dienstverlening door Anne 

Knigge Estate Planning worden ingeschakeld en zijn daartoe aan te merken als een jegens hen onherroepelijk 

en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. 

 

Anne Knigge Estate Planning opdrachtnemer 
 

2. Tegenover degene die van de diensten van Anne Knigge Estate Planning gebruik maakt (de "Client") geldt dat 

uitsluitend Anne Knigge Estate Planning als opdrachtnemer wordt aangemerkt, ook indien het de uitdrukkelijke 

of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden 

uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten. Derden 

kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Anne Knigge Estate Planning aan de Client. 

 

Totstandkoming, duur en einde van de opdracht 
 

3. De overeenkomst (van opdracht) tussen partijen komt tot stand door aanvaarding van het algemene of 

persoonlijke aanbod door de Client. 

 

4. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

5. De overeenkomst eindigt door (a) vervulling van de opdracht door of namens Anne Knigge Estate Planning 

(tenzij deze naar zijn aard een doorlopend karakter heeft); (b) intrekking van de opdracht door de Client; (c) 

teruggaaf van de opdracht door Anne Knigge Estate Planning; (d) ontbinding door een van beide partijen; (e) 

overlijden van de Client. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop Anne Knigge 

Estate Planning respectievelijk de Client de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, 

teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. 
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Vertrouwelijkheid 
 

6. Anne Knigge Estate Planning zal alle informatie die in het kader van een opdracht door de opdrachtgever aan 

haar wordt verstrekt vertrouwelijk behandelen en slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

opdrachtgever (welke schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden) delen met 

niet op enig moment bij de opdracht betrokken derden. Genoemde vertrouwelijkheid geldt niet voor zover (a) 

toepasselijk recht of enigerlei regelgeving of uitspraak van enige overheidsinstantie zich daartegen verzet, (b) 

het delen van bepaalde informatie naar het oordeel van Anne Knigge Estate Planning noodzakelijk is voor het 

voeren van verdediging in enigerlei procedure en/of onderzoek, of (c) de betreffende informatie op of na de 

datum van aanvaarding van de betreffende opdracht openbaar is geworden anders dan door onrechtmatige 

openbaarmaking waarvan Anne Knigge Estate Planning op het moment van openbaarmaking wist of 

redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was. 

 

7. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, verwerkt Anne Knigge Estate Planning de informatie conform deze verordening en 

meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening. Het door 

Anne Knigge Estate Planning gehanteerde privacyreglement is van toepassing op de door Anne Knigge Estate 

Planning verleende diensten. 

 

Zorgplicht 
 

8. Anne Knigge Estate Planning is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar 

verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mogen worden verwacht. Anne 

Knigge Estate Planning staat niet in voor het bereiken van het door de Cliënt beoogde resultaat.  

 

9. De Cliënt verschaft Anne Knigge Estate Planning naar beste weten en kunnen die informatie die Anne Knigge 

Estate Planning nodig heeft voor het kunnen verrichten van haar diensten. 

 

Inschakeling van derden 
 

10. Bij de uitvoering van een opdracht mag Anne Knigge Estate Planning derden betrekken die niet direct of 

indirect aan Anne Knigge Estate Planning zijn verbonden. Anne Knigge Estate Planning is gemachtigd om 

eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Cliënt te aanvaarden. Bij de 

selectie van een derde zal Anne Knigge Estate Planning zoveel als in de relatie tot de Cliënt gebruikelijk of 

redelijk is met de Cliënt overleggen.  

 

11. Anne Knigge Estate Planning zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en 

hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever, maar is (behoudens opzet of grove schuld 

aan de zijde van Anne Knigge Estate Planning) nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. 

Opdrachtgever machtigt Anne Knigge Estate Planning eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden 

namens opdrachtgever te aanvaarden. 

 

Honorarium en kosten 
 

12. De kosten van uitvoering van de opdracht door Anne Knigge Estate Planning omvatten het honorarium en 

de door Anne Knigge Estate Planning in opdracht van opdrachtgever daadwerkelijk gemaakte kosten. Het 

honorarium van Anne Knigge Estate Planning wordt bepaald op basis van bestede tijd en het overeengekomen 
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uurtarief, tenzij partijen anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs per periode. 

Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de werkzaamheden worden apart in rekening gebracht. Anne 

Knigge Estate Planning is alleen gerechtigd om het overeengekomen uurtarief gedurende de opdracht te 

wijzigen indien daar naar het oordeel van Anne Knigge Estate Planning redelijkerwijs aanleiding toe bestaat en 

hierover na overleg tussen opdrachtgever en Anne Knigge Estate Planning schriftelijke overeenstemming is 

bereikt. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden.  

 

13. Anne Knigge Estate Planning declareert de kosten van uitvoering van de opdracht aan het einde van een 

kalendermaand. Alle bedragen zijn inclusief BTW. De betalingstermijn bedraagt standaard 14 dagen. Bij 

overschrijding van deze periode is de Cliënt in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het 

achterstallige bedrag. Anne Knigge Estate Planning is te allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen voor 

verrichte of te verrichten werkzaamheden dan wel externe kosten. Dergelijke voorschotfacturen zijn 

onmiddellijk betaalbaar.  

 

14. Indien de opdracht door of vanwege de Cliënt wordt beëindigd voordat Anne Knigge Estate Planning de 

overeengekomen diensten of andere prestaties hoe dan ook genaamd heeft voltooid, is de Cliënt een 

financiële vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht op basis van bestede tijd en 

het overeengekomen uurtarief alsmede eventuele (on)kosten (voor derden). 

 

Ontvangen informatie 

 
15. Anne Knigge Estate Planning bewaart alle van de opdrachtgever ontvangen informatie en slaat deze op 

zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - met inachtneming van de bepalingen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming op. Anne Knigge Estate Planning neemt alle redelijkerwijs te nemen 

maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, 

technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. 

 

16. Anne Knigge Estate Planning is echter nooit aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg 

van het verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet door cybercriminaliteit - tenzij dit te wijten is aan 

opzet en/of bewuste roekeloosheid van Anne Knigge Estate Planning of voortvloeit uit de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de opdrachtgever altijd het 

origineel of een kopie/back-up van de aan Anne Knigge Estate Planning verstrekte informatie. 

 

Beperking aansprakelijkheid 
 

17. Anne Knigge Estate Planning is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht 

indien en voor zover deze het gevolg zijn van het niet door Anne Knigge Estate Planning in acht nemen van de 

zorgvuldigheid en deskundigheid waarop de Cliënt in de gegeven opdrachtsituatie mocht rekenen. Iedere 

eigen aansprakelijkheid van Anne Knigge Estate Planning voor tekortkomingen van eventuele door haar 

ingeschakelde derden is uitgesloten. 

 

18. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot 

aansprakelijkheid van Anne Knigge Estate Planning leidt, zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn 

tot het bedrag dat de Cliënt als honorarium heeft betaald en/of verschuldigd is terzake van de 

werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband 

houdt, echter tot een maximum van EUR 25.000. Verder is de aansprakelijkheid voor een langlopende opdracht 

beperkt tot maximaal het declaratiebedrag voor die opdracht voor de laatste zes maanden.  
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19. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de Cliënt op 

schadevergoeding in ieder geval drie maanden na het moment waarop de Cliënt bekend werd, of redelijkerwijs 

bekend had kunnen zijn, met het bestaan van een recht op schadevergoeding.  

 

20. Indien zowel de Cliënt als een derde schade in verband met een door of vanwege Anne Knigge Estate 

Planning aan de Cliënt verleende dienst schadevergoeding vordert, komt de door de Cliënt zelf geleden 

schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het totaal van het aan de Cliënt uit te keren 

schadebedrag en het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de toepasselijke 

limiet van artikel 18.  

 

21. Anne Knigge Estate Planning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde 

winst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Anne Knigge Estate Planning. 

 

Overige bepalingen 
 

22. Alle door Anne Knigge Estate Planning verstrekte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever; 

zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Anne Knigge Estate Planning mogen haar adviezen niet met 

derden worden gedeeld of anderszins openbaar worden gemaakt, noch kunnen derden op dergelijke adviezen 

vertrouwen. 

 

23. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Anne Knigge Estate 

Planning, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Anne Knigge Estate Planning werkzaam zijn en alle 

derden die bij de uitvoering door Anne Knigge Estate Planning van enige opdracht zijn ingeschakeld. 

 

24. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de Client uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. 

Derden kunnen aan de (resultaten van de) verrichte werkzaamheden ook geen rechten ontlenen. 

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 

25. De rechtsverhouding tussen Anne Knigge Estate Planning en haar opdrachtgevers is onderworpen aan 

Nederlands recht.  

 

26. Eventuele geschillen die niet in der minne opgelost kunnen blijken te worden zullen worden beslecht door 

de bevoegde rechter te Zwolle.  

 

Anne Knigge Estate Planning is gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 

84025026. 

 

 

Versie oktober 2021 


	Algemene voorwaarden Anne Knigge Estate Planning
	Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
	Anne Knigge Estate Planning opdrachtnemer
	Totstandkoming, duur en einde van de opdracht
	Vertrouwelijkheid
	Zorgplicht
	Inschakeling van derden
	Honorarium en kosten
	Ontvangen informatie
	Beperking aansprakelijkheid
	Overige bepalingen
	Toepasselijk recht, bevoegde rechter


