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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MMRL GEDATEERD 9 JANUARI 2022  
(HIERNA: "ALGEMENE VOORWAARDEN”) 
 
1.1) Dit zijn de algemene voorwaarden van MMRL. MMRL is de naam van een kostenmaatschap onder Nederlands 
recht, kantoorhoudende aan de Wilhelminakade 953-b (3072 AP) Rotterdam en bestaande uit:  
 
(i) Margetson & Margetson advocaten B.V. (KvK nr. 590 25 972) (hierna ook wel aangeduid als “MMA“); en 
 
(ii) The Legal Chart B.V. (KvK nr. 807 72 722) (hierna ook wel aangeduid als “TLC“); en 
 
(iii) Seaglass B.V. (KvK nr. 814 07 084) (hierna ook wel aangeduid als “SG“); en 
 
(iv) Willem Blanken Law B.V. (Chamber of Commerce no. 848 16 694) (hierna ook wel aangeduid als “WBL”); 
 
Hierna dienen verwijzingen naar “MMRL” in deze Algemene Voorwaarden steeds te worden gelezen als verwijzingen 
naar één of meerdere van de bovengenoemde entiteiten (MMA en/of TLC en/of SG en/of WBL), afhankelijk van de 
opdracht nemende partij zoals bepaald in artikel 1.4.  
 
1.2) In deze Algemene Voorwaarden wordt met “MMRL Groep” bedoeld: 
 
a) Margetson & Margetson advocaten B.V., The Legal Chart B.V., Seaglass B.V. en Willem Blanken Law B.V.; 

en 
b) de aandeelhouders van MMA, van TLC van SG en van WBL en de uiteindelijke belanghebbenden van die 

aandeelhouders; en 
c) individuele werkzame advocaten, (juridische) medewerkers en werknemers die werken onder de 

handelsnaam MMRL en / of voor MMA, TLC, SG or  WBL, en 
d) personen die anderszins werkzaam zijn of waren voor of via MMRL, en 
e) alle derden die door MMRL waren, zijn of worden ingeschakeld, en 
f) een ieder voor wier handelen of nalaten MMRL (op welke grondslag ook) aansprakelijk wordt gehouden of 

aansprakelijk is of kan zijn, en 
g) Stichting Beheer Derdengelden Margetson Law en haar bestuurders en daarvoor werkzame personen, en, 
h) de erfgenamen en rechtsopvolgers (al dan niet onder algemene titel) van de bovengenoemde partijen. 
 
1.3) De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt voor en ten behoeve van zowel MMRL als MMRL 
Groep. Ten opzichte van MMRL Groep geldt dit beding als een jegens haar om niet gemaakt onherroepelijk 
derdenbeding zoals bedoeld in (thans) art. 6:253 lid 4 BW. 
 
1.4) Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MMA, TLC, SG of WBL, ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden 
uitgevoerd. MMA, TLC, SG en WBL werken voor eigen rekening en risico. Tenzij anders vermeld op de MMRL-
website werken de heer N.H. Margetson en de heer N.J. Margetson voor MMA, werkt de heer C.N. Schmidt voor TLC 
werkt de heer S.J.A. van Dam voor SG en werkt de heer W.C.D.V. Blanken voor WBL. 
 
2.1) De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk  
uitgesloten. 
 
2.2) Tenzij met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat de opdracht door een bepaalde persoon zal 
worden uitgevoerd, zijn MMA, TLC, SG en / of WBL vrij om te bepalen welke van haar partners, advocaten en/of 
medewerkers bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld. 
 
2.3) Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt aanvaard door 
MMRL, op alle met MMRL gesloten overeenkomsten, op alle rechtsrelaties met MMRL, op alle diensten verleend en 
werkzaamheden verricht door MMRL, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee 
mocht voordoen, waaronder vervolgopdrachten en/of gewijzigde en/of aanvullende opdrachten. 
 
2.4) De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of enig andere partij wordt 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. 
 
3.1) In deze Algemene Voorwaarden wordt met “Vordering" bedoeld: iedere vordering voor (onder meer, maar niet 
beperkt tot) schadevergoeding of vaststelling van aansprakelijkheid ingesteld tegen MMRL of MMRL Groep en/of 
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iedere aansprakelijkstelling van MMRL of MMRL Groep, door haar opdrachtgever of door een derde, op basis van 
overeenkomst, onrechtmatige daad of welke andere grondslag dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende 
met de aan MMRL verleende opdracht en/of de wijze waarop MMRL met de opdracht is omgegaan en/of de wijze 
waarop MMRL de opdracht en/of werkzaamheden verband houdende met de opdracht heeft uitgevoerd. 
 
3.2) De uitvoering door MMRL van de aan haar verstrekte opdracht alsmede de door MMRL in het kader van de 
opdracht verrichte werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van haar opdrachtgever en derden kunnen 
daaraan geen rechten ontlenen. Behoudens opzet of grove schuld of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden 
van MMRL zal de opdrachtgever MMRL en MMRL Groep vrijwaren en schadeloosstellen tegen alle Vorderingen. Deze 
vrijwaring omvat mede de kosten die MMRL en/of MMRL Groep zal maken in verband met zulke Vorderingen 
daaronder kosten voor het voeren van verweer. 
 
4.1) Behoudens aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of grove schuld of bewuste roekeloosheid van 
leidinggevenden van MMRL, is de aansprakelijkheid van MMRL en/of MMRL Groep steeds als volgt beperkt: 
 
a) alle en iedere aansprakelijkheid van MMRL en/of van MMRL Groep is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door MMRL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de 
verzekeraars komt; 
 
b) Indien om welke reden dan ook (waaronder maar niet beperkt tot een niet onder de polis gedekte oorzaak 
en/of schuld en/of nalatigheid van MMRL en/of MMRL Groep) geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering 
mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het door MMRL in de desbetreffende zaak in 
rekening gebrachte honorarium, zulks steeds met een absoluut maximum van EUR 25.000,- (zegge: 
vijfentwintigduizend euro) exclusief B.T.W. 
 
4.2) Behoudens in het geval van aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of grove schuld of bewuste 
roekeloosheid van leidinggevenden van MMRL is de aansprakelijkheid van MMRL en MMRL Groep MMRL voor 
Gevolgschade in het geheel uitgesloten. Onder Gevolgschade wordt verstaan: 
 
a) gevolgschade zoals bedoeld in het Nederlandse recht; en/of 
 
b) verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies aan productie, verlies van een of meerdere contracten, 
verlies van zakelijke kansen, alsmede de (juridische) kosten verband houdende met al het voorgaande. 
 
4.3) Alle en iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid van de leden van MMRL Groep anders dan MMRL wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend MMRL is aansprakelijk voor schade en Vorderingen. 
 
4.4) Om er zeker van te zijn dat er geen onduidelijkheid of twijfel kan bestaan over het doel en de strekking 
c.q. de zin van art. 4.3 Algemene Voorwaarden (en overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden zoals 
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de art. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 en 2.3) wordt dat doel en die strekking / zin hierbij 
nader toegelicht: slechts MMRL (en niet de andere leden van de MMRL Groep) kan aansprakelijk worden gehouden 
en/of aansprakelijk zijn voor schade en Vorderingen. Elke Vordering jegens, alsmede de (persoonlijke) 
aansprakelijkheid van de partijen genoemd in art. 1.2 sub (b) tot en met sub (h) hierboven, is geheel uitgesloten. 
 
4.5) Met het verstrekken van de opdracht aan MMRL respectievelijk het aanvaarden van de opdracht door MMRL 
doet de opdrachtgever onherroepelijk afstand van het recht om de partijen genoemd in art. 1.2 sub (b) tot en met 
sub (h) aansprakelijk te houden en jegens hen een Vordering in te dienen, aanhangig te maken en/of te vervolgen. 
 
4.6) Ingevolge art. 6.24. Verordening on de Advocatuur (“hierna VodA”) dienen advocaten adequaat voor 
beroepsaansprakelijkheid verzekerd te zijn. Ingevolge art. 6.25 VodA dient de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering dekking te verlenen tot ten minste een bedrag ad EUR 500.000,- (vijfhonderd duizend Euro) per 
aanspraak. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van MMRL voldoen aan de eisen van de VodA. Dit art. 4.6 
laat de aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen in dit art. 4 en elders in deze Algemene Voorwaarden 
onverlet. 
 
5) MMRL is gerechtigd bij de uitvoering van haar opdracht c.q. werkzaamheden derden in te schakelen. De keuze 
van de door MMRL in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg 
met de opdrachtgever. Bij het inschakelen van derden zal MMRL de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MMRL is 
niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld of 
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bewuste roekeloosheid van MMRL. Indien zulke derden algemene voorwaarden hanteren is MMRL niettegenstaande 
art. 2.3 van deze Algemene Voorwaarden gerechtigd de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden te 
aanvaarden, ook wanneer die een aansprakelijkheidsuitsluiting en/of aansprakelijkheidsbeperking en/of 
jurisdictiebeding en/of rechtskeuzebeding inhouden. 
 
6) Alle Vorderingen van de opdrachtgever jegens MMRL en/of MMRL Groep (onverlet latende dat aansprakelijkheid 
van MMRL Groep, behoudens aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of grove schuld of bewuste roekeloosheid 
van leidinggevenden van MMRL, geheel is uitgesloten) vervallen indien de opdrachtgever niet binnen twaalf 
maanden na het bekend worden of bekend hebben moeten zijn met de mogelijke aansprakelijkheid van MMRL, 
MMRL schriftelijk en met zoveel woorden in kennis stelt van de mogelijke aansprakelijkheid. Met schriftelijk wordt 
niet bedoeld een email, SMS, Whatsapp of ander soortig elektronisch bericht. 
 
7.1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal het in rekening te brengen honorarium worden 
berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren tegen het afgesproken uurtarief. In het geval dat een uurtarief 
is afgesproken is MMRL gerechtigd op 1 januari van elk jaar volgend op het jaar dat de opdracht is aangenomen het 
uurtarief aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend, conform het de consumentenprijsindex alle huishoudens 
(2015 = 100%) zoals gepubliceerd door het CBS. 
 
7.2) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen de door MMRL ten behoeve van de 
opdrachtgever betaalde onkosten aan de opdrachtgever worden doorbelast. 
 
7.3) Tenzij in het individuele geval een andere betalingstermijn wordt vermeld, bedraagt de betalingstermijn in 
beginsel 14 dagen na datum declaratie. 
 
7.4) De betaling van de declaraties van MMRL dient zonder enig recht van opschorting of verrekening te geschieden 
binnen de geldende betalingstermijn. 
 
8.1) De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is van toepassing op advocaten die 
adviseren over onder meer: 
 
(i) Koop en verkoop van registergoederen (schepen); 
(ii) Het oprichten van vennootschappen: 
(iii) Koop en verkoop van aandelen; 
(iv) vestigen van hypotheken; 
(v) beheren van fondsen (waaronder het ontvangen van gelden op en uitbetalen van gelden van de Stichting 
Derdengelden; 
 
8.2.) Indien MMRL verzocht wordt diensten te verrichten zoals genoemd onder artikel 8.1. hierboven zal zij 
verplicht zijn om: 
 
(a) De Cliënt te identificeren en die identiteit te verificieren; 
(b) De uiteindelijke belanghebbende van de Cliënt (hierna “UBO”) (zoals hieronder gedefinieerd) te identificeren en 
die identiteit te verificieren; 
(c) Vaststellen of de natuurlijke persoon die de Cliënt vertegenwoordigt bevoegd is om dat te doen; 
(d) Vaststellen of de UBO een Politiek prominent persoon (hierna “PEP”) (zoals hieronder gedefinieerd) is; 
 
8.3.) UBO’s zijn: 
 
(i) Elke natuurlijke persoon die meer dan 25% van het kapitaal in de Cliënt in eigendom heeft; en 
(ii) Elke natuurlijke persoon die meer dan 25% procent van de stemmen in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Cliënt heeft; 
(iii) Elke natuurlijke persoon die bijzondere controle over meer dan 25% van het kapitaal van de Cliënt heeft; 
 
8.4.) PEPs zijn: 
 
(a) staatshoofd, regeringsleider, onderminister, minister en staatssecretaris; en 
(b) parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; en 
(c) lid van het bestuur van een politieke partij; en 
(d) lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hogere rechtelijke instantie die arresten 
wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke gevallen, geen beroep openstaat; en 
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(e) lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; en 
(f) ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten; en 
(g) lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf; en 
(h) bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige 
functie bij een internationale organisatie; en 
(i) de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van 
een PEP (genoemd bij (a) t/m (h) hierboven) wordt aangemerkt; en 
(j) een kind van een PEP (genoemd bij (a) t/m (h) hierboven), de echtgenoot van dat kind of een persoon die als 
gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt; en 
(k) de ouder van een PEP (genoemd bij (a) t/m (h) hierboven); en 
(l) een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP (genoemd bij (a) t/m (h) hierboven) de 
gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een 
PEP (genoemd bij (a) t/m (h) hierboven) andere nauwe zakelijke relaties heeft; 
(m) een natuurlijke persoon die de uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische 
constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP 
(genoemd bij (a) t/m (h) hierboven). 
 
Opgemerkt zij dat de hierboven weergegeven definities van UBO en PEP vereenvoudigde samenvattingen van de 
wettelijke definities zijn. Voor de volledige en actuele definities dient de Wwft en aanverwante wetgeving te worden 
geraadpleegd. 
 
9) De rechtsverhouding tussen MMRL en de opdrachtgever en alle daarmee verband houdende of voortvloeiende 
geschillen (op welke grondslag dan ook) (hierna "Geschillen") zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen 
zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam. Niettemin heeft (uitsluitend) 
MMRL het recht om Geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. 
 
10) Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Bij onduidelijkheden of 
verschillen in de Nederlandse en Engelse teksten van de Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst 
beslissend zijn. 
 
11) MMRL advocaten zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding over de door hen behandelde zaken, de persoon van 
hun cliënten alsmede de aard en omvang van diens belangen. 
 
12) MMRL advocaten zijn lid van Nederlandse Orde van Advocaten (“NOvA”). De NovA houdt o.m. toezicht op 
advocaten. Een persoon die een klacht tegen een advocaat heeft kan bij de NovA die klacht indienen. Klachten 
tegen advocaten van MMRL kunnen ook bij MMRL worden ingediend. De klachtenprocedure van MMRL is als Bijlage 
1 aan deze Algemene Voorwaarden gehecht. 
 
13) MMRL kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie van deze 
Algemene Voorwaarden zal altijd van toepassing zijn. 
 
14) In het geval dat een beding uit deze Algemene Voorwaarden niet geldig/ nietig mocht zijn, laat dat de 
geldigheid en toepasselijkheid van de andere bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. De partijen 
zullen de ongeldige/ nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de economische, juridische 
en commerciële doelstellingen van de ongeldige/ nietige bepaling weergeeft. 
 
15) Partijen komen overeen dat MMRL de partij is die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst van opdracht 
verricht, en dat de gewone verblijfplaats van MMRL Rotterdam is. 
 
Einde Algemene Voorwaarden 
 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1 – MMRL klachtenprocedure 
Bijlage 2 – MMRL Privacy- en Cookieverklaring 
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BIJLAGE 1 - KLACHTENREGELING VAN MMRL ADVOCATEN 
(ex. artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur) 
 
Artikel 1 begripsbepalingen 
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: 
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens 
verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van 
opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in 
paragraaf 4 van de Advocatenwet; 
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; 
klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht. 
 
Artikel 2 toepassingsbereik 
1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen 
(de praktijkvennootschappen van) de advocaten van MMRL en hun cliënten. 
 
2. MMRL of MMRL advocaten is de naam van een kostenmaatschap onder Nederlands recht, kantoorhoudende aan 
de Wilhelminakade 953-b (3072 AP) Rotterdam en bestaande uit de volgende advocaat praktijkvennootschappen:  
 
(i) Margetson & Margetson advocaten B.V. (KvK nr. 590 25 972) (hierna “MMA“); en 
(ii) The Legal Chart B.V. (KvK nr. 807 72 722) (hierna “TLC“); en 
(iii) Seaglass B.V. (KvK nr. 814 07 084) (hierna “SG“); en 
(iv) Willem Blanken Law B.V. (KvK nr. 84816694) (hierna “WBL”). 
 
3. Hierna dienen verwijzingen naar “MMRL” of “MMRL advocaten” in deze klachtenregeling steeds te worden gelezen 
als verwijzingen naar één of meerdere van de bovengenoemde praktijkvennootschappen (zijnde MMA en / of , TLC 
en/of SG en / of WBL), afhankelijk van tegen welke advocaat of advocaten de klacht is gericht. 
 
4. Ieder advocaat van MMRL advocaten draagt  zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling. 
 
Artikel 3 doelstellingen 
Deze klachtenregeling heeft tot doel: 
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen vier weken of, als deze termijn te kort blijkt, 
binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 
d. advocaten en medewerkers van MMRL Advocaten op te leiden in cliëntgericht reageren op klachten; 
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en 
klachtanalyse. 
 
Article 4 Keuze voor bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam 
Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling door de klachtenfunctionaris en / of 
de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in Rotterdam niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan 
de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. 
 
Artikel 5 interne klachtprocedure 
1. Indien een klager het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar 
mr. drs. C.N. Schmidt (bereikbaar op E: Chris@mmrl.eu), die optreedt als MMRL klachtenfunctionaris. In zoverre de 
klacht ziet op mr. Schmidt, dan treedt op als klachtenfunctionaris mr. ing. N.H. Margetson (bereikbaar op E: 
nigel@mmrl.eu).  
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht 
en stelt de klager in de gelegenheid zijn klacht schriftelijk uiteen te zetten. De advocaat waarover geklaagd is wordt 
in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn respons op de klacht te geven.  
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet middels 
gesprek tussen klager (welk gesprek tevens per telefoon of video verbinding plaats kan hebben), de advocaat over 
wie geklaagd is en de klachtenfunctionaris. 
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet 
met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met 
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte 
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van het oordeel over de gegrondheid van de klacht. De klachtenfunctionaris kan tevens aanbevelingen doen. 
 
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling 
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. 
 
Artikel 7 verantwoordelijkheden 
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel communicatie met de 
klager en over een mogelijke oplossing. 
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 
4. De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier bij. 
 
Artikel 8 klachtregistratie 
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet 
aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en 
ter besluitvorming voorgelegd. 

Einde klachtenregeling 
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BIJLAGE 2 - MMRL RIVACY- EN COOKIEVERKLARING  
 
Dit is de privacy- en cookieverklaring van Margetson & Margetson advocaten B.V. (hierna “MMA”), The Legal Chart 
B.V. (hierna TLC), Seaglass B.V. (hierna “SG”) en Willem Blanken Law B.V. (“WBL”), allen  kantoorhoudende te 
Rotterdam (3072 AP) aan Wilhelminakade 953B. 
 
Op deze pagina wordt met “wij” en “onze” en soortgelijke termen bedoeld MMA, TLC, SG en WBL. 
 
Onze privacy- en cookieverklaring ziet (o.a.) op ons privacybeleid en het gebruik van cookies op onze website. Zij 
dateert van 17 december 2018 en zij kan in de loop der tijd worden aangepast. Gebruikers van onze website 
worden aangeraden om onze privacy- en cookieverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen. 
 
Persoonsgegevens 
Met “Persoonsgegevens” wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de 
Betrokkene”) bedoeld. Wij verwerken Persoonsgegevens van (o.a.) onze (potentiële of voormalige) cliënten, 
relaties, collega advocaten, werknemers, dienstverleners en wederpartijen. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
Op grond van art. 13 en art. 14 van Verordening (EU) 2016/679, gedateerd 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (“AVG”) dienen wij als verwerkingsverantwoordelijken aan Betrokkenen van wie wij 
direct of indirect Persoonsgegevens hebben gekregen de volgende informatie te verschaffen: 
 
MMA, TLC,  SG en WBL zijn verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG. 
 
Wij zijn gevestigd te Rotterdam (3072 AP) aan de Wilhelminakade 953B. Ons algemene telefoonnummer is 010 316 
04 40. De AVG contactpersoon is Mr. Nick Margetson. Zijn emailadres is nick@mmrl.eu. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
“Verwerking” van Persoonsgegevens is onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of 
op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens 
Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens verwerken: 
 
– Persoonsgegevens die u ons (heeft) verstrekt, bijvoorbeeld bij het (willen) aangaan van een overeenkomst met 
(een van) ons of in het kader een door ons bijgewoonde of (mede) georganiseerde event; 
 
– Uw initialen, voor- en achternaam en verdere contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en 
telefoonnummer; 
 
– Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website en het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, 
zoals het IP adres; 
 
– Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie (zoals uw voor- en achternaam, 
geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde 
Persoonsgegevens); 
 
Wij verzamelen deze Persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld bij het (willen) aangaan 
van een overeenkomst met (een van) ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door het 
verstrekken van uw visitekaartje, door het solliciteren naar een functie, etc. 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een collega advocaat, wederpartijen, 
het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van andere (openbare) bronnen. 
 
Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: 
 
– Om onze juridische diensten te verstrekken; 
 
– Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 
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– Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en andere 
(marketing)communicatie die voor u van belang kan zijn; 
 
– Voor het behandelen van uw sollicitatie of uw inschrijving voor een event; 
 
– Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en 
te verbeteren. 
 
Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen: 
 
– De uitvoering van een overeenkomst; 
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
– Ons gerechtvaardigd belang; 
– Uw toestemming. 
 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy- en cookiebeleid 
genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 
 
 
Delen met anderen 
In bepaalde gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens ook delen met (o.a.) de volgende derden: 
 
– Derden die relevant zijn in het kader van onze juridische dienstverlening, zoals (o.a.) onze dienstverleners zoals 
deurwaarders, wederpartijen, andere advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen. 
 
– Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 
– Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in dit Privacy- en 
cookiebeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten en andere 
leveranciers aan wie wij diensten uitbesteden. 
 
Doorgifte van uw Persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze verklaring 
genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze verklaring vermelde grondslagen. 
 
Derden aan wie wij uw Persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de 
privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens 
door deze derden. Voor zover een derde uw Persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van 
(een van) ons, sluiten wij – waar mogelijk – met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in 
de AVG omschreven vereisten voldoet. 
 
Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens verstrekken aan een 
ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. 
 
 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen 
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of 
bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw Persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van 
misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via het e-mailadres nick@mmrl.eu. 
 
Uw rechten 
Als Betrokkene beschikt u over een aantal rechten: 
 
– Het recht op inzage, hetgeen betekent dat u ons kunt verzoeken om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die 
wij van u verzameld hebben. 
 
– Het recht op rectificatie of verbetering van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn; 
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– Het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens; 
 
– Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw 
Persoonsgegevens; 
 
– Het recht op dataportabiliteit hetgeen inhoudt dat u het recht heeft uw Persoonsgegevens te ontvangen in een 
gestructureerde, gangbare en (machine) leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere 
verantwoordelijke over te dragen; 
 
– Het recht om bezwaar te maken tegen profiling; 
 
-Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder; 
 
– Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. 
 
– het recht om de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen te kennen, en in voorkomend geval, of zij 
afkomstig zijn van openbare bronnen; 
 
Hierbij vermelden wij dat het in het concrete geval zo kan zijn dat wij bevoegd c.q. verplicht kunnen zijn om, niet 
aan een van uw bovengenoemde verzoeken en/of uw rechten te voldoen of gevolg te geven, bijvoorbeeld vanwege 
(een van) onze juridische, wettelijke, gedragsrechtelijke en/of contractuele verplichtingen. 
 
Cookies 
Wij gebruiken cookies op onze website. 
 
Een cookie is een tekstbestand dat een webbrowser op uw computer opslaat. Indien u dit onwenselijk acht, kunt u 
dit zelf voorkomen door cookies te blokkeren via de instellingen in uw webbrowser. Dat kan van invloed zijn op het 
functioneren van onze website. 
 
Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies maar van functionele en analytische 
cookies daaronder: 
 
Functionele cookies: Asp.net_sessionid, Sxa_site; 
Analytische cookies: Sc_analytische cookie_global_cookie (Sitecore), ga (Google Analytics), _gid (Google 
Analytics), _gat (Google Analytics). 
 
Meer informatie over cookies is (o.a.) via het internet te vinden op (o.a.) www.allaboutcookies.org. 
 


