
ALGEMENE VOORWAARDEN MH+O ADVOCATEN!!
Artikel 1 Definitie!
Onder ´maatschap´ wordt verstaan zowel de maatschap Minekus Hans + Ossewaarde advocaten (MH
+O advocaten), de maatschapsleden als de in dienst van de maatschap zijnde medewerk(st)ers.!!
Artikel 2 Toepassingsbereik!
Op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen de maatschap en een 
opdrachtgever zijn bij uitsluiting onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.!!
Artikel 3 Opdracht!
Bij aanvaarding van een opdracht ontstaan verbintenissen tussen de maatschap en de opdrachtgever. 
Behoudens afwijkende afspraak staat het de maatschap vrij te bepalen welke advocaat of derde de 
opdracht uitvoert. De werking van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is 
uitgesloten.!!
Artikel 4 Honorarium!
Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium op basis van het geldende 
uurtarief verschuldigd, vermeerderd met een forfaitair percentage voor kantoorkosten, zoals porti-, 
telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d., alsmede de omzetbelasting en eventuele verschotten, dat wil 
zeggen kosten die de maatschap ten behoeve van de uitvoering van de opdracht maakt.!
De maatschap is bevoegd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van enig jaar aan te passen 
overeenkomstig de door haar gehanteerde uurtarieven. Indien de aanpassing binnen drie maanden na 
de totstandkoming van de overeenkomst geschiedt, is de opdrachtgever die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen een maand na 
ontvangst van de declaratie op basis van het aangepaste uurtarief. Het vorengaande geldt in zaken 
die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand slechts 
voor de kosten en het honorarium die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor 
rekening van de opdrachtgever komen.!!
Artikel 5 Derdengelden!
Gelden die de maatschap ten behoeve van een opdrachtgever ontvangt worden overgeboekt op de 
bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden MH+O Advocaten te Middelburg.!!
Artikel 6 Voldoening declaraties!
Slechts betaling op een ten name van de maatschap gestelde bankrekening, dan wel contante 
betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever. Betaling dient 
te geschieden binnen veertien dagen na de dagtekening van de declaratie. Bij overschrijding van deze 
termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.!!
Artikel 7 Aansprakelijkheid!
De maatschap heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen 
gesteld in de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
De aansprakelijkheid van de maatschap alsook de in dienst van de maatschap zijnde 
medewerk(st)ers is beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 
een voorkomend geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende 
polis. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op 
uitkering is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het beloop van de declaraties in de 
desbetreffende zaak met een maximum van € 25.000,--. De aansprakelijkheidsbeperking geldt 
evenzeer voor het geval waarin de maatschap aansprakelijk is voor fouten van door haar 
ingeschakelde derden en voor het niet deugdelijk functioneren van door de maatschap bij de 
uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken.!!
Artikel 8 Geschillen!
Op met de maatschap gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Middelburg.!!
Artikel 9 Archivering!



Het met de uitvoering van een opdracht gevormd dossier zal gedurende twintig jaren worden 
bewaard.!!
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Middelburg onder 
nummer 08/2008 


