
ALGEMENE VOORWAARDEN MLH ADVOCATEN EN MEDIATORS 2022  

1. MLH Advocaten en Mediators is een kostenmaatschap van 2 besloten vennootschappen. De deelnemers 
aan deze kostenmaatschap zijn: Advocatenkantoor Van Leur en Harent BV en Mook advocaten BV. De 
twee deelnemers voeren voor eigen rekening en risico praktijk. De kostenmaatschap en het 
samenwerkingsverband zijn geen vennootschap als omschreven in Boek 2, titel 5 van het Burgerlijk 
Wetboek. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en 
vervolgopdrachten van cliënten aan individuele deelnemers van de kostenmaatschap onder de naam 
MLH Advocaten en Mediators.  

2. In het navolgende zal iedere deelnemer in het samenwerkingsverband worden aangeduid met "MLH 
Advocaten en Mediators" en zal de opdrachtgever worden aangeduid met "cliënt".  

3. MLH Advocaten en Mediators zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, 
maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. MLH Advocaten en mediators zal bij de uitvoering 
van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
advocaat mag worden verwacht, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten en de 
verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.  

4. Bij het secretariaat ten kantore te Dordrecht ligt een lijst van de aandeelhouders van de deelnemende 
besloten vennootschappen ter inzage en deze lijst wordt op verzoek toegezonden.  

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan MLH Advocaten en 
Mediators verstrekken. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.  

6. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde, die al dan niet in 
dienstverband, bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee 
aansprakelijk is of kan zijn. Zowel de (ex) deelnemers van MLH Advocaten en Mediators, haar 
bestuurders, alsook individuele personen die werkzaam zijn of waren bij MLH Advocaten en Mediators, 
kunnen zich derhalve op deze algemene voorwaarden beroepen, alsmede alle personen die bij de 
uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld. De uitvoering van alle opdrachten 
geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. MLH Advocaten en Mediators is nimmer verplicht 
een opdracht aan te nemen. Derden kunnen aan de inhoud van de door MLH Advocaten en Mediators 
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart MLH Advocaten en Mediators 
tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de 
door MLH Advocaten en Mediators ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  

7. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele 
deelnemer aan het samenwerkingsverband die de opdracht ontvangt en aanvaardt. Hetgeen is 
omschreven in de vorige volzin is ook het geval indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is 
dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 
Burgerlijk Wetboek (''BW''), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van 
artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer 
personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.  

8. In verband met de uitvoering van de opdrachten is de cliënt het met de behandelend advocaat 
afgesproken honorarium verschuldigd, vermeerderd met BTW (omzetbelasting). MLH Advocaten en 
Mediators declareert in de regel na het verbruiken van de voorschotnota. Klachten over een declaratie 
dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na de declaratiedatum.  

9. Facturen verzonden aan opdrachtgevers door MLH Advocaten en Mediators, dienen binnen 14 dagen na 
factuurdatum te zijn voldaan. Los van de mogelijkheid tot opschorting, zoals in onderhavige algemene 
voorwaarden geregeld, zullen, ondanks herhaalde aanmaningen niet betaalde facturen, ter incasso uit 
handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van 
opdrachtgever.  

10. Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaningen, niet wordt voldaan, kan de advocaat zijn 
werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. MLH Advocaten 
en Mediators is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de 
werkzaamheden op deze grond.  

11. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten 
begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het 
bedrag of de bedragen waarop de door MLH Advocaten en Mediators gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat MLH 
Advocaten en Mediators onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in 
verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt 
toegebracht, waarvoor MLH Advocaten en Mediators aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid 
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beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MLH Advocaten en Mediators gesloten 
algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder 
die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB).  

12. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, 
hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan MLH Advocaten en 
Mediators gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede 
namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van MLH Advocaten en Mediators 
voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.  

13. De onder artikel 10 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte 
een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.  

14. Verstrekte opdrachten worden door MLH Advocaten en Mediators uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van 
de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het 
algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen 
rechten ontlenen.  

15. Op de rechtsverhouding tussen MLH Advocaten en Mediatorsen haar cliënten is Nederlands recht van 
toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen MLH Advocaten en 
Mediatorsen een cliënt kennis te nemen.  

16. Niet alleen MLH Advocaten en Mediators, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige 
opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen, 
ook indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van MLH Advocaten en 
Mediators hebben verlaten.  

17. De bewaartermijn van dossiers en stukken is 5 jaar. Na het verstrijken van die termijn zullen dossiers 
worden vernietigd. Indien opdrachtgevers binnen de vijfjaarstermijn bescheiden uit hun dossier wensen te 
ontvangen, hoewel dit dossier niet langer gearchiveerd is op het kantoor van MLH Advocaten en 
Mediators, te Dordrecht, worden de daadwerkelijk in dat verband gemaakte kosten, ten einde de 
desbetreffende bescheiden aan de opdrachtgever te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever 
doorberekend.  

18. MLH Advocaten en Mediators maakt voor de verzending van stukken onder andere gebruik van PostNL 
en e-mail. MLH Advocaten en Mediators is niet aansprakelijk voor fouten van deze middelen/derden en 
stukken worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op basis van de gegevens in het dossier. De 
opdrachtgever mag naar wens ook de stukken ten kantore van MLH Advocaten en Mediators ophalen en 
zelf verzenden.  

19. Wij kunnen geen derdengelden ontvangen, omdat wij geen stichting derdengelden ter beschikking 
hebben (zie artikel 7.4 Verordening op de advocatuur).  

 


