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I. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Cliënt: de contractspartij van MW Legal. 
b. Honorarium: de financiële vergoeding - exclusief verschotten als in sub. c. bedoeld - die MW Legal voor uitvoering 
van de overeenkomst van opdracht met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden 
geldt. 
c. Verschotten: de kosten die MW Legal in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt. 
d. Provisie: de financiële vergoeding - exclusief verschotten als in sub. c. bedoeld - die MW Legal voor uitvoering van 
de incasso-overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. 
 
II. Toepasselijkheid 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met MW Legal worden 
gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.  
b. MW Legal behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. 
Reeds in behandeling zijnde opdrachten blijven onder de overeengekomen voorwaarden in behandeling. 
c. De algemene voorwaarden worden de cliënt op aanvraag toegezonden, anders gaat MW Legal er vanuit dat deze 
voorwaarden reeds in het bezit van de cliënt zijn. 
 
III. Overeenkomst van opdracht 
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door MW Legal is aanvaard. Ten aanzien 
van de totstandkoming van een overeenkomst kan MW Legal slechts worden vertegenwoordigd door aan MW Legal 
verbonden juristen en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht. 
b. De cliënt stemt er mee in dat MW Legal de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de 
aan MW Legal verbonden jurist(en) of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 
2 BW worden uitgesloten. 
c. MW Legal verkrijgt volledige volmacht om in het belang van de cliënt en/of in het belang van MW Legal zelf, al die 
(rechts) handelingen te verrichten die MW Legal in verband met die werkzaamheden voor de cliënt dienstig c.q. 
noodzakelijk voorkomen. 
d. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en 
omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt. 
d. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere 
periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. 
e. MW Legal is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot 
wordt verrekend met de laatste declaratie. 
f. Teneinde de werkzaamheden door MW Legal mogelijk te maken, dient cliënt alle noodzakelijke documenten en 
bescheiden aan MW Legal ter hand te stellen, welke MW Legal voor een goede uitvoering nodig heeft.  
 
IV. Incasso-overeenkomst 
a. De ter incasso overgedragen vorderingen dienen opeisbaar te zijn. 
b. Wanneer na het uitvoeren van alle door MW Legal noodzakelijk geachte werkzaamheden blijkt, dat de vordering 
niet te incasseren is, wordt de incassoprocedure voor het onderhavige geval door MW Legal beëindigd. 
c. De ter incasso aangeboden vorderingen blijven eigendom van de cliënt, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen. 
d. Cliënt zal na het aangaan van een incasso-overeenkomst met MW Legal ter zake van de vordering geen contact 
meer hebben met de debiteur, derhalve niet meer met de debiteur onderhandelen, corresponderen etc., zonder 
MW Legal hiervan op de hoogte te stellen. 
 



 

 

e. Teneinde de werkzaamheden door MW Legal mogelijk te maken, dient cliënt alle noodzakelijke documenten en 
bescheiden aan MW Legal ter hand stellen, welke MW Legal voor een goede uitvoering nodig heeft.  
e. Wanneer cliënt na het aangaan van de overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt, 
stelt hij deze onverwijld in het bezit van MW Legal.  
f. Door MW Legal in het kader van een incasso-opdracht, voor de opdrachtgever ontvangen gelden, zullen uiterlijk 
binnen een maand na ontvangst aan de opdrachtgever betaalbaar worden gesteld, doch eerst na verrekening van 
voor rekening van cliënt komende kosten, nota's en/of provisie.  
g. Eventueel ontvangen deelbetalingen zullen betaalbaar worden gesteld, indien of voor zover zij de € 200,00 te 
boven gaan. MW Legal is gerechtigd ook op deelbetalingen de voor rekening van cliënt komende kosten, nota's en 
provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen. 
h. Betalingen van de debiteur of van derden ter kwijting van de debiteur, rechtstreeks aan de cliënt vanaf de dag 
der aanvang van een incasso-overeenkomst dienen onverwijld aan MW Legal te worden gemeld. Deze betalingen 
worden als incassoresultaat van MW Legal beschouwd.  
i. Provisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag, onverschillig of betaling door, c.q. namens de debiteur is 
verricht en wel rechtstreeks aan de cliënt, aan een derde ten bate van de cliënt of aan MW Legal. Over het niet 
geïncasseerde deel van de vordering wordt geen provisie berekend. 
j. De provisie van incassowerkzaamheden welke MW Legal toekomt komt overeen met de hoogte van de bij de 
debiteur in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten. 
 
V. Betaling 
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van MW Legal gestelde bankrekeningen, dan wel 
betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. 
b. Betaling van declaraties van MW Legal dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij 
overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de geldende 
wettelijke (handels-)rente verschuldigd. 
c. Indien MW Legal invorderingsmaatregelen treft tegen een 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. 
 
VI. Aansprakelijkheid 
a. De aansprakelijkheid van MW Legal jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband 
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 
b.  Voor het geval het onder a. gestelde geen stand kan houden, is de aansprakelijkheid van MW Legal jegens 
cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, 
steeds beperkt tot het bedrag waarop de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval 
aanspraak geeft. 
c. Bij het inschakelen van derden door MW Legal, zal MW Legal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MW 
Legal is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval MW Legal aansprakelijk is voor fouten van door MW 
Legal ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder c. geen stand kan houden  
 
VII. Geschillen 
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde Nederlandse rechter. 
 


