
 Algemene voorwaarden 

 
 
1 Algemeen  
 
1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de 

artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en 
uitgevoerd door MLJ Advocatuur en juridische 
dienstverlening (‘MLJ’). MLJ betreft een eenmanszaak en is 
de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever 
c.q. cliënt (‘Cliënt’) 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en 
maken deel uit van alle overeenkomsten tussen MLJ en 
Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende 
overeenkomsten en verdere rechtshandelingen van MLJ 
met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden 
eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van 
toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe 
overeenkomsten tussen partijn en op alle 
buitencontractuele relaties tussen partijen, met name 
onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in 
dit lid worden door MLJ ten behoeve van Cliënt verrichte 
werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.  

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts 
schriftelijk worden gemaakt. MLJ oefent haar 
werkzaamheden uit overeenkomstig de Gedragsregels, 
vastgesteld of vast te stellen door de Nederlandse Orde van 
Advocaten, op welke regels MLJ zich mede zal kunnen 
beroepen.  
 

2 Verplichtingen partijen  
 

2.1 MLJ zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt  met de 
vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. MLJ 
staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde 
resultaat. 

2.2 Termijnen die zijn overeengekomen in het kader van 
verstrekte opdrachten, zijn niet te beschouwen als fatale 
termijnen, maar als streeftermijnen. 

2.3 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van 
belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de 
overeenkomst, alsmede alle door MLJ verlangde gegevens 
en informatie, (waaronder tevens informatie voor het 
vaststellen van de identiteit als bedoeld in de WWFT,) tijdig 
en volledig aan MLJ te verstrekken. Cliënt staat in voor de 
juistheid en volledigheid van alle aan MLJ verstrekte 
gegevens en informatie. 

2.4 Indien de opdracht door twee of meer cliënten gezamenlijk 
wordt gegeven, zijn deze cliënten – behoudens een andere 
uitdrukkelijke, schriftelijke afspraak – hoofdelijk  
aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag en alle 
andere kosten die voortvloeien  uit de opdracht en/of het 
niet nakomen van de betalingsverplichtingen als 
omschreven onder artikel 5. 
 

3 Aansprakelijkheid 
 

3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke 
aanspraak jegens MLJ heeft ontdekt of redelijkerwijs had 
behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, 
met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het 
bestaan van deze mogelijke aanspraak jegens MLJ 
schriftelijk aan MLJ mede te delen, op straffe van verval van 
recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het 
Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding 
jegens MLJ een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade 
direct of indirect voortvloeit en waarvoor MLJ aansprakelijk 
is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin 
wordt een nalaten begrepen.  

3.2 Iedere aansprakelijkheid van MLJ is steeds beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op 
grond van de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering, voor 
zover MLJ die krachtens dwingend voorschrift vanwege de 

Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te 
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat 
ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de 
verzekeraar is. De aansprakelijkheids-beperking geldt niet 
voor opzet of grove schuld van MLJ en/ of haar eventuele 
werknemers.  

3.3 Indien om welke reden dan ook, geen uitkering door 
verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt 
tot maximaal tweemaal van het aan MLJ voor de 
desbetreffende zaak door Cliënt betaalde bedrag wegens 
voor Cliënt verrichte werkzaamheden, zulks tot een 
maximum van EUR 15.000,00 (inclusief BTW).  Indien 
afwijkende – hogere – maxima door Cliënt gewenst worden, 
dient daartoe tijdig van tevoren een verzoek te worden 
gedaan door Cliënt en daarover separaat nader schriftelijk 
overeenstemming te worden bereikt. 

3.4 MLJ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van 
MLJ gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene 
voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit 
hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name 
onrechtmatige daad.  

3.5 Indien personen in verband met de uitvoering van een 
opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun 
aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, 
geldt dat alle aan MLJ  door Cliënt gegeven opdrachten de 
bevoegdheid inhouden om een dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te 
aanvaarden en/dan wel aan cliënt tegen te werpen. 

3.6 Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt meebrengt 
dat een niet aan MLJ verbonden (rechts-) persoon wordt 
ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de 
gegeven opdracht te verrichten, zal dit zorgvuldig en zoveel 
mogelijk geschieden in overleg met cliënt, daarbij is MLJ niet 
aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden 
gemaakt. 

3.7 De werkzaamheden geschieden – tenzij anders afgesproken 
– uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen geen 
rechten ontlenen aan de inhoud van de voor cliënt 
verrichtte werkzaamheden en verleende adviezen mogen 
niet zonder toestemming van MLJ openbaar worden 
gemaakt, behoudens wanneer dit zou berusten op een 
wettelijke plicht. 
 

4 Honorarium en kosten 
 

4.1 MLJ brengt voor de werkzaamheden een honorarium in 
rekening waarbij wordt uitgegaan van een uurtarief en de 
omzetbelasting over zowel het honorarium als de 
kantoorkosten.  

4.2 De werkzaamheden worden in rekening gebracht tegen het 
genoemde tarief vermenigvuldigd met het aantal aan de 
zaak bestede uren. De verrichte werkzaamheden worden in 
eenheden van 6 minuten genoteerd.  

4.3 Het geldende uurtarief kan worden aangepast aan 
bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het 
financiële belang, de toe te passen specialistische kennis en 
de vereiste spoed. 

4.4 Jaarlijks per 1 januari kunnen de gehanteerde tarieven 
worden herzien, waarbij minimaal aansluiting wordt 
gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. MLJ 
heeft echter het recht het door haar gehanteerde uurtarief 
en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen 
tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien deze 
niet vooraf is meegedeeld.  

4.5 Een declaratie kan tevens bevatten de gemaakte en/of te 
maken reis- en verblijfkosten, de kosten van derden alsook 
de belaste (waaronder deurwaarderskosten) en onbelaste 
(waaronder griffierecht) verschotten.  
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4.6 MLJ is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het 
honorarium en/of de kosten (van derden) en/of de 
(on)belaste verschotten te verlangen dan wel zekerheid te 
vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties; 
hetzij wegens honorarium, hetzij wegens kosten. 
Griffierechten en kosten (van derden) worden direct ten 
laste van Cliënt doorbelast. De (processuele) gevolgen van 
het niet tijdig betalen van het (als voorschot) in rekening 
gebrachte griffierecht komt geheel en al voor rekening en 
risico van Cliënt. 

4.7 Het staat de behandelend advocaat vrij eventuele 
kantoorgenoten in een dossier te laten werken. Cliënt is 
over de door kantoorgenoten aan het dossier bestede tijd 
het uurtarief van die kantoorgenoot verschuldigd. Indien 
vooraf bekend is welke andere kantoorgenoten in het 
dossier zullen werken, zullen deze tarieven indien mogelijk 
reeds in de opdrachtbevestiging worden vermeld. 
 

5 Betalingsverplichtingen 
 

5.1 Betaling van de declaraties van MLJ dient te geschieden 
binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een 
tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door 
Cliënt van zijn jegens MLJ geldende betalingsverplichting 
terzake van enige opdracht, dient in afwijking van het 
voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. 

5.2 Betaling van de declaratie veronderstelt acceptatie van de 
daarmee corresponderende werkzaamheden c.q. kosten. 
Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie tot bewijs 
van de aan de zaak bestede tijd.  

5.3 Voor zover opdrachtgever niet handelt in uitoefening van 
een beroep of bedrijf kan MLJ bij overschrijding van de 
reguliere betalingstermijn (14 dagen) aanspraak maken op 
een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zoals is 
bepaald in- en wordt berekend conform het Besluit 
vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten 
worden in rekening gebracht als het openstaande bedrag na 
het intreden van het verzuim niet alsnog na aanmaning 
binnen 14 dagen vanaf de dag na aanmaning is voldaan. 
Daarnaast kan wettelijke rente in rekening worden gebracht 
ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover  
Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of 
rechtspersoon is Cliënt bij overschrijding van de reguliere 
betalingstermijn van rechtswege in verzuim en maakt MLJ 
aanspraak op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke 
kosten, welke kosten, in afwijking van het voorgaande (en 
artikel 6:96 lid 4 BW), worden vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 15% van de totaal openstaande declaratie(s) en is  
MLJ gerechtigd te harer discretie een contractuele rente van 
1% per (gedeelte van een) maand bij Cliënt in rekening te 
brengen, dan wel de wettelijke handelsrente ex artikel 
6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen. 

5.4 Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting 
zonder toestemming van MLJ. Alle (buiten-) gerechtelijke 
kosten van MLJ die verband houden met de invordering van 
de vordering komen voor rekening van Cliënt.  

5.5 MLJ komt het recht toe de dossiers eerst af te geven aan een 
eventueel opvolgend advocaat nadat alle declaraties 
volledig door of namens Cliënt jegens MLJ zijn voldaan, 
althans voor voldoening van de vordering zekerheid is 
gesteld. 

5.6 MLJ heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/ of 
redelijkerwijs voorzienbaar van Cliënt te vorderen heeft 
en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan Cliënt 
verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor 
het doel van deze bepaling wordt onder Cliënt mede 
begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheids-
deelnemingen van Cliënt.  

5.7 MLJ is, indien tijdige betaling van (voorschot-)declaraties 
uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de 
verstrekte opdracht op te schorten totdat daadwerkelijke 
volledige betaling van een en ander, incl. vertragingsrente 
en gemaakte kosten). 

5.8 Gelden van derden bestemd voor Cliënt worden gestort op 
de Stichting Beheer Derdengelden van MLJ. Vanwege de 
dadelijke opvraagbaarheid wordt over de duur van het 
onder die stichting berusten van Cliënt toekomende gelden 
geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen.  
 
 

6 Overig 
 

6.1 MLJ en Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van 
opdracht tussentijds te beëindigen.  

6.2 De persoonsgegeven van Cliënt worden opgenomen in een 
gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt 
voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst(en) en 
worden niet zonder toestemming van Cliënt aan derden 
verstrekt. 

6.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of deze 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet 
afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan 
vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die 
zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet 
afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht 
zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren 
over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te 
treden bepalingen.  

6.4 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is bij uitsluiting 
Nederlands recht van toepassing, een en ander met 
terzijdestelling van de (inkoop-)voorwaarden van Cliënt. 

6.5 Geschillen die niet in der minne kunnen worden beslecht, 
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar MLJ is gevestigd, tenzij 
dwingendrechtelijke bevoegdheidsregels een andere 
bevoegde rechter aanwijzen. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


