
Algemene voorwaarden Tamminga Vos Van Maurik Notarissen Zaltbommel (*) (v5)

Artikel 1. Beroepsaansprakelijkheid.
a. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris

die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een 
notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

b. De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:
- verzekerde som: € 25.000.000,-- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
- jaarmaximum: € 50.000.000,-- per verzekeringsjaar en per notaris;
- verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-) notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van 

overleden notarissen in Nederland.
c. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, 

een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en 
derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de 
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd 
met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de 
verzekeraar(s) is.

d. De in artikel 1. lid c. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris 
aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van 
door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of 
andere zaken, geen uitgezonderd.

e. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 1. lid c. geldt ook indien de notaris ten onrechte 
zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

f. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in artikel 1. leden c, d en e is mede gemaakt ten behoeve 
van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat zij zich evenzeer op 
deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 2. Opdracht. Aansprakelijkheid opdrachtgever.
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Tamminga Vos Van Maurik Notarissen op verzoek van 
de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
kosten (waaronder begrepen honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de 
notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een 
rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze 
rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever.
Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie,
onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld
danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
Artikel 3. Betaling/invorderingskosten.
1. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een maand, tussentijds te declareren.
2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van 

honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is 
aansprakelijkheid voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, 
zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die 
vordering verschuldigd. De rente bedraagt een procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de 
maand geldt als een volle maand.

3. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden 
op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn 
voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 4. Cliëntenonderzoek en meldingsplicht.
1. Voor alle onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vallende 

transacties (vrijwel het gehele werkterrein van de notaris met uitzondering van het familie- en erfrecht) geldt 
een verplicht cliëntenonderzoek. Dit houdt onder meer in een persoonlijke identificatie van cliënten, alsmede 
verificatie van de identiteit.

2. De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of 
financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland 
genaamd. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De 
notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. De notaris heeft geen 
meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking 
ter sprake komen.

Artikel 5. Rechtskeuze.
Op de rechtsverhouding tussen Tamminga Vos Van Maurik Notarissen en haar cliënten, waaronder begrepen de 
aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, is Nederlands recht van toepassing. 
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Tamminga Vos Van Maurik Notarissen en 
een cliënt kennis te nemen.
Artikel 6. Geschillenregeling.
Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing.
Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

(*) ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76828875


