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Algemene voorwaarden van Maaswinkel Advocatuur B.V.  (versie juli 2018) 

 

Artikel 1  

Maaswinkel Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is 

opgericht naar Nederlands recht. Maaswinkel Advocatuur B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61210919. Maaswinkel Advocatuur B.V. wordt in deze 

algemene voorwaarden verder aangeduid als: “Maaswinkel Advocatuur”. 

 

Artikel 2 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere 

vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Maaswinkel Advocatuur of aan haar 

verbonden personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband 

daarmee. Onder “verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: al diegenen die 

werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van een opdracht werkzaam waren voor of ten behoeve van 

Maaswinkel Advocatuur, al dan niet in dienstverband, de aandeelhouders en bestuurders van Maaswinkel 

Advocatuur en de (middellijke) bestuurders en aandeelhouders van die aandeelhouders.  

 

Artikel 3 

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht 

komen te staan, die binnen of buiten de grenzen van deze algemene voorwaarden, afgaat op de 

advisering die voortvloeit uit of in verband met een opdracht aan Maaswinkel Advocatuur.  

 

Artikel 4 

Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Maaswinkel Advocatuur en door of namens haar 

uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een 

opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 

7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de aan Maaswinkel Advocatuur verbonden personen niet 

persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de 

opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.  

 

Artikel 5 

De uitvoering van de aan Maaswinkel Advocatuur verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten 

behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Maaswinkel Advocatuur is 

aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet afgaan op het resultaat van de door Maaswinkel 

Advocatuur ten behoeve van haar opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.  

 

Artikel 6 

Maaswinkel Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige 

zorgvuldigheid betrachten en bij de selectie van deze derden zo veel als redelijkerwijs mogelijk is met de 

opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid van Maaswinkel Advocatuur voor tekortkomingen 

van deze derden is uitgesloten. 
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Artikel 7 

Maaswinkel Advocatuur is als gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen 

en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door een opdracht 

aan Maaswinkel Advocatuur te geven, verklaart de opdrachtgever zich hiermee bekend en geeft de 

opdrachtgever voor zover nodig toestemming een dergelijke melding te doen. 

 

Artikel 8  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de 

gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Ten behoeve van de opdrachtgever 

gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle genoemde en te noemen bedragen 

zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.  

 

Artikel 9  

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

De betalingstermijn is dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Maaswinkel 

Advocatuur kan een voorschot op uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden vragen. 

 

Artikel 10  

Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met 

een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde 

worden veroorzaakt. 

 

Artikel 11 

Iedere aansprakelijkheid van Maaswinkel Advocatuur en de aan Maaswinkel Advocatuur verbonden 

personen voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag 

dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Maaswinkel Advocatuur afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die 

verzekering toepasselijke eigen risico. Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering plaatsvindt 

onder bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van Maaswinkel 

Advocatuur en de aan Maaswinkel Advocatuur verbonden personen beperkt tot het bedrag van het 

honorarium dat in de desbetreffende zaak is gedeclareerd en betaald, zulks evenwel tot een maximum 

van € 50.000,- (zegge: vijftig duizend euro). 

 

Artikel 12  

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aan Maaswinkel Advocatuur 

verbonden personen en hun rechtsopvolgers onder algemene titel. 

 

Artikel 13  

Maaswinkel Advocatuur hanteert een klachtenregeling op grond waarvan een klacht over de uitvoering 

van een opdracht aan haar kan worden voorgelegd.  

 

 

 

http://www.maaslegal.nl/pdf/Maaswinkel%20Advocatuur_klachten%20regeling%20juli%202018%20DEF%20PDF.pdf
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Artikel 14  

Nederlands recht is van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Maaswinkel Advocatuur en haar 

opdrachtgevers, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Alle 

geschillen die uit die rechtsbetrekking(-en) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de 

bevoegde rechter te Rotterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een 

(1) jaar na ontdekking daarvan, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.  

 

*** 

 


