Algemene voorwaarden
Voor dienstverlening van de eenmanszaak Mayvie Legal Advice, gevestigd en kantoorhoudende te
Utrecht.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
De eenmanszaak Mayvie Legal Advice, gevestigd te Utrecht, die uit een natuurlijk persoon bestaat.
1.2
Cliënt: de contractspartij van de eenmanszaak Mayvie Legal Advice.
1.3
Het kantoor: de eenmanszaak of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan
de eenmanszaak verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de
bestuurders van laatstgenoemden.
1.4
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en
kantoorkosten als in art 1.5 en 1.6 bedoeld – die de eenmanszaak voor uitvoering van de
overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
1.5
Verschotten: de kosten die de eenmanszaak in het belang van de uitvoering van de overeenkomst
maakt.
1.6
Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van
kantoorfaciliteiten.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij
voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 3 Overeenkomst van opdracht
3.1
Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de eenmanszaak is
aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de eenmanszaak slechts
worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden juristen en door medewerkers
krachtens schriftelijke volmacht.
3.2
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door het kantoor,
hetgeen inhoudt dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar
verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden juristen of zo nodig door
derden in opdracht van het kantoor. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten
behoeve van de opdrachtgever (hierna ook te noemen ‘de cliënt’). Derden kunnen aan de inhoud
van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2
en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Declaratie
4.1
Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met
verschotten, omzetbelasting en 5% kantoorkosten in verband met onder meer telefoon-, fax- en
portokosten, verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2
Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over
een langere periode dan een maand, periodiek in rekening worden gebracht.
4.3
De eenmanszaak is steeds gerechtigd van de cliënt, voorafgaand aan haar dienstverlening, de
betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de slot
declaratie.
Artikel 5 Betaling
5.1
De door de eenmanszaak verrichte werkzaamheden worden maandelijks bij wijze van tussentijdse
declaratie aan de cliënt doorbelast op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het
overeengekomen uurtarief, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.
De eenmanszaak is gerechtigd om het overeengekomen honorarium periodiek aan te passen.
5.2
Uitsluitend betaling op één van de ten name van de eenmanszaak gestelde bank- en/of girorekening
leidt tot kwijting van de cliënt. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de cliënt van
rechtswege in verzuim.
5.3
Indien de eenmanszaak invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de
kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 15% van de openstaande declaraties –
ten laste van de cliënt.
Artikel 6 Beperking van aansprakelijkheid
6.1
De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of
verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag
waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het bedrag van het onder de
verzekering toepasselijk eigen risico.
6.2
Bij het inschakelen van derden (waaronder deurwaarders, accountants, adviseurs of
dienstverleners) door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
6.3
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten
van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het
kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden,
registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
6.4
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de

eenmanszaak en/of van haar ondergeschikten.
6.5
Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en
gemotiveerd zijn ingediend bij Mayvie Legal Advice binnen één jaar nadat de opdrachtgever
respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn
aanspraak baseert.
Artikel 7 Einde dossier
Na beëindiging van het door de eenmanszaak uitgevoerde opdracht, zal het dossier van de cliënt
gedurende een termijn van 5 jaar worden bewaard waarna vervolgens aan de eenmanszaak het
recht ontstaat het dossier te vernietigen.
Artikel 8 Geschillen
8.1
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij tussen de eenmanszaak en cliënt een andere
wijze van geschillenbeslechting zijn overeengekomen.
8.2
Indien u klachten heeft over de werkwijze van Mayvie Legal Advice, kwaliteit en/of declaraties kunt
u deze indienen bij de behandelend jurist.
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