Algemene voorwaarden Meijroos Advocaten
1. Meijroos Advocaten is een maatschap onder Nederlands recht, gevestigd te Den Haag en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27376006 met als doel het uitoefenen
of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Meijroos Advocaten,
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Van deze
algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van enige
algemene voorwaarden of andere (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de maatschap en worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, ongeacht of het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Een
opdrachtgever (hierna: cliënt) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, de werking van deze artikelen is volledig uitgesloten.
4. Ter uitvoering van een opdracht mag de maatschap, onverminderd haar verschoningsrecht en
geheimhoudingsplicht, zo nodig gegevens van of over de cliënt aan derden ter beschikking
stellen.
5. Meijroos Advocaten is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht,
zulks ter beoordeling aan Meijroos Advocaten. Meijroos Advocaten is niet aansprakelijk voor
eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die
derden alsook de overige door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden kan Meijroos
Advocaten (mede) namens de cliënt aanvaarden. Cliënt machtigt Meijroos Advocaten hiertoe.
6. De maatschap mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht
het standpunt dienaangaande van de cliënt.
7. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap of een van haar maten of medewerkers, in verband
met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de maatschap, is beperkt tot
het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de maatschap zal
worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van de maatschap
volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
8. De cliënt vrijwaart de maatschap voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover
voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van de maatschap.
9. De aan de maatschap verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door de
maatschap aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het volgens de maatschap ter zake
toepasselijke uurtarief, en vermeerderd met een percentuele opslag van 6% wegens
kantoorkosten. De maatschap kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen.
Overige kosten door de maatschap gemaakt ten behoeve van de cliënt, zoals bijvoorbeeld
deurwaarderskosten en griffierechten, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover
toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te
geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan de maatschap de
opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de maatschap wordt beheerst door Nederlands recht.
Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

