
Algemene voorwaarden 
 
1. Meijer Advocaten en Belastingadviseurs B.V. (hierna: “de Vennootschap”) is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 27196551. De Vennootschap oefent een advocaten-, mediation-, en belastingadviespraktijk uit.  
 

2. Alle opdrachten, hetzij rechtsreeks aan de Vennootschap, hetzij aan individuele medewerkers van de Vennootschap, 
worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de Vennootschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek zijn niet van toepassing.  

 
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen de 

Vennootschap en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de advocaten die voor de Vennootschap 
werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, alsmede andere (rechts)personen die 
bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.  

 
4. Ter uitvoering van een opdracht mag de Vennootschap, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, zo 

nodig gegevens van of over de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen.  
 

5. De Vennootschap is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. De Vennootschap is niet 
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. De Vennootschap is gemachtigd eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.  

 
6. De Vennootschap mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt 

dienaangaande van de opdrachtgever. 
 

7. Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld, is beperkt tot het bedrag 
waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraken geeft (geven), te 
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden 
voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. 

 
8. De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand 

daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever 
verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Vennootschap. 

 
9. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling 

aan de opdrachtgever in staat zou zijn, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de bankinstelling waar die stichting een of 
meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen. 

 
10. De aan de Vennootschap verschuldigde honoraria worden berekend op basis van het overeengekomen tarief, dan wel bij 

gebreke daarvan op basis van de door de Vennootschap aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het volgens de 
Vennootschap ter zake toepasselijke uurtarief, vermeerderd met een percentuele opslag wegens kantoorkosten. De 
Vennootschap kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen. Verschotten van de Vennootschap ten behoeve 
van de opdrachtgever worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen 
vermeerderd met omzetbelasting.  

 
11. De Vennootschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 

voorschot wordt verrekend met de (eventueel periodieke) eindafrekening van de opdracht. 
 

12. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling dient te 
geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan de Vennootschap de opdracht zonder meer mag 
ontbinden, onverminderd haar overige rechten. 

 
13. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien de opdrachtgever ten aanzien van de voldoening van enige declaratie 

of voorschotnota in verzuim is. 
 

14. Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is de Vennootschap  
eveneens gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige 
factuurbedrag te verhogen met incassokosten. Tevens is de Vennootschap gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, de 
wettelijke rente in rekening te brengen. 

 
15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de Vennootschap wordt beheerst door Nederlands recht. Klachten die 

voortvloeien uit deze rechtsverhouding kunnen conform de klachtenregeling van de Vennootschap worden voorgelegd aan 
de klachtenfunctionaris van de Vennootschap. Indien dit niet tot een oplossing leidt waarmee beide partijen tevreden zijn, 
dan zal de kwestie worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. 
 

16. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de 
Nederlandse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse 
tekst bindend zijn. 

 
17. De Vennootschap is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of 

aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht. 
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