
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN van Meulenkamp Advocaten 
 

 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan de maatschap Meulenkamp Advocaten en de 

hieraan verbonden maten en/of in loondienst of anderszins werkzaam zijnde advocaten en/of medewerkers, daaronder 
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met 
inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarde(n) 
van cliënt(en), na te noemen opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   Meulenkamp Advocaten is 
gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

 
2. Alle opdrachten van opdrachtgever worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Meulenkamp Advocaten, ook indien 

uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 

Toepassing van het bepaalde in de art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 
 

3. Meulenkamp Advocaten zal haar werkzaamheden op uurbasis declareren conform het bij Meulenkamp Advocaten geldende 
basisuurtarief of nader overeen te komen tarief. Het basisuurtarief kan steeds jaarlijks door Meulenkamp Advocaten 
worden gewijzigd. Meulenkamp Advocaten is gerechtigd reis- en verblijfskosten apart in rekening te brengen. Op eerste 
verzoek zal een specificatie van de werkzaamheden en de hieraan bestede tijd aan opdrachtgever worden verstrekt. 

 
4. Over het honorarium is Meulenkamp Advocaten gerechtigd een forfaitair percentage van 6 % in rekening te brengen voor 

variabele, niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti-, kopieer-, telefoon-, papier-, telefax-, internetkosten e.d. 
Meulenkamp Advocaten is gerechtigd dit percentage jaarlijks te wijzigen. De door Meulenkamp Advocaten in het kader van 
de opdracht te maken kosten bij derden zoals deurwaarder, griffierecht, uittreksels, deskundigen e.d. zijn door 
opdrachtgever aan Meulenkamp Advocaten verschuldigd. 

 
5. Meulenkamp Advocaten zal bij het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de aan haar verleende 

opdracht de nodige zorgvuldigheid betrachten en van tevoren over de keus van deze derde, behoudens in geval van 
deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Meulenkamp 
Advocaten voor fouten van deze derden wordt door Meulenkamp Advocaten uitgesloten. Meulenkamp Advocaten is 
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

 
6. Opdrachtgever vrijwaart Meulenkamp Advocaten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of 

voortvloeien uit door opdrachtgever verstrekte opdracht(en) en/of de voor of ten behoeve van opdrachtgever verrichte 
resp. te verrichten werkzaamheden. 

 
7. Door Meulenkamp Advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij 

gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is en vanaf dat moment een rente ad 1 % per maand of gedeelte van een 
maand over het factuurbedrag aan Meulenkamp Advocaten verschuldigd is. 

 
8. Meulenkamp Advocaten is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door Meulenkamp Advocaten en/of de 

Stichting Derdengelden Meulenkamp c.s. aan opdrachtgever verschuldigde bedragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de 
betaling op te schorten of te verrekenen. 

 
9. De door Meulenkamp Advocaten verzonden e-mails zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze e-mails respectievelijk de daarin vervatte 
informatie, in de meest ruime zin des woords, aan derden is zonder toestemming van Meulenkamp Advocaten niet 
toegestaan. Meulenkamp Advocaten kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-
mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Meulenkamp Advocaten 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke wordt geleden, direct of indirect, in verband met onjuiste en/of 
onvolledige en/of foutieve overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor niet-tijdige ontvangst 
daarvan. 

 
10. De beroepsaansprakelijkheid van Meulenkamp Advocaten resp. die van de van Meulenkamp Advocaten deel uitmakende 

maten en/of in loondienst of anderszins werkzaam zijnde advocaten en/of medewerkers, in verband met de door 
opdrachtgever verstrekte opdracht(en) en/of de verrichte resp. te verrichten werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag 
dat in voorkomend(e) geval(len) in het kader van de door Meulenkamp Advocaten gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk uitgekeerd wordt, vermeerderd met het bedrag van het onder deze 
verzekering toepasselijke eigen risico. Op verzoek kan ten kantore van Meulenkamp Advocaten inzage worden verkregen in 
de polisvoorwaarden. Indien, om welke reden dan ook, in geval van aansprakelijkheid geen betaling plaatsvindt uit hoofde 
van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening 
gebrachte honorarium, tot een maximum van EUR 75.000,-.  

 
11. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop 

de opdrachtgever met de schade en met Meulenkamp Advocaten als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is 
geworden. 

 
12. Meulenkamp Advocaten is in verband met wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme) verplicht de opdrachtgever te identificeren en eventuele ongebruikelijke transacties te 
melden bij de autoriteiten, zonder opdrachtgever daarover te informeren. 

 



13. Meulenkamp Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Meulenkamp Advocaten verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar privacyverklaring die 
te vinden is op www.meulenkampadvocaten.nl/privacy-verklaring.   

 
14. Het in verband met de opdracht gevormde dossier zal gedurende maximaal zeven jaren worden bewaard, waarna 

Meulenkamp Advocaten het recht heeft het dossier te vernietigen.  
 
15. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Meulenkamp Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 

tussen Meulenkamp Advocaten en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond. 

  
Venlo, 10 oktober 2019 

http://www.meulenkampadvocaten.nl/privacy-verklaring

