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Algemene Voorwaarden Meesters in Business 

 
De maatschap ‘Meesters in Business’ (MiB) is een maat-
schap naar Nederlands recht en is geregistreerd in het Han-
delsregister onder nummer 80858554. Deze voorwaarden 
bevatten een beperking van de aansprakelijkheid. 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ie-

dere opdracht die wordt verleend aan MiB, daaronder 
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aan-
vullende opdracht.  

2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder 
die bij MiB werkzaam is, ieder die door MiB wordt inge-
schakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten MiB 
aansprakelijk is of kan zijn. 

3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voor-
waarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 2 – De opdracht 
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MiB. Dat geldt 
ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon 
zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 
7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid  
1. Indien de uitvoering van een opdracht door MiB leidt tot 

aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds be-
perkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverze-
kering van MiB wordt uitbetaald. Op verzoek wordt over 
de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie 
verschaft.  

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde 
van die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aan-
sprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag 
van 15% van de geaccepteerde offerte die aanleiding 
heeft gegeven tot aansprakelijkheid, met een maximum 
van € 2.000,-. In geval er geen sprake is van een (geac-
cepteerde) offerte of de waarde van de offerte onbe-
paald of niet eenvoudig bepaalbaar is, is het bedrag be-
perkt tot eveneens maximaal € 2.000,-.  

3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uit-
sluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daar-
aan geen rechten ontlenen. 

4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding verval-
len door verloop van een jaar na de dag waarop de cli-
ent bekend werd met de schade en de mogelijke aan-
sprakelijkheid van MiB voor die schade, onverminderd 
het bepaalde in artikel 6:89 BW (klachtplicht). 

5. Indien MiB buiten overeenkomst wordt aangesproken ter 
zake van ontstane schade, is MiB niet verder aanspra-
kelijk dan zij dit zou zijn op grond van deze voorwaar-
den. 

6. Voor schade die wordt veroorzaakt door MiB buiten de 
uitvoering van de opdracht, is MiB niet aansprakelijk.  

Artikel 4 – Verplichtingen van de cliënt 
1. De cliënt vrijwaart MiB en haar hulppersonen tegen vor-

deringen van derden, die stellen schade te hebben ge-
leden door of verband houdende met door MiB ten be-
hoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden alsmede 
tegen de kosten van MiB in verband met het voeren van 
verweer tegen dergelijke vorderingen. 

2. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of 
verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuur-
datum tenzij een andere betalingstermijn is overeenge-
komen. Deze termijn heeft te gelden als een fatale ter-
mijn. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn ver-
keert de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat 
een ingebrekestelling noodzakelijk is en is de cliënt 
aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente 
als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle 
door MiB in verband met de invordering gemaakte kos-
ten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de 
cliënt is MiB en (door) haar (gebruikte) Stichting(en) 
Derdengelden gerechtigd voor of van de cliënt ontvan-
gen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden 
ter betaling van hetgeen de cliënt aan MiB verschuldigd 
is.  

3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden 
met de invordering van declaraties - met een minimum 
van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor 
rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet 
beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zullen 
integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze 
(in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 

Artikel 5 – Inschakeling van anderen 
1. MiB is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht an-

deren dan met MiB verbonden personen (zoals koe-
riers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en buiten-
landse juridische adviseurs) in te schakelen. MiB is niet 
aansprakelijk voor schade die optreedt door een hande-
len of nalaten van ingeschakelde anderen. 

2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die 
personen beroepen die direct of indirect aan MiB zijn 
verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening 
door, vanwege of namens MiB zijn betrokken. 

3. Kosten van anderen, zoals deurwaarderskosten, kosten 
van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, 
leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke 
Stand, het Kadaster, het Handelsregister, e.d., worden 
middels een factuur doorberekend aan cliënt. 

Artikel 6 – Diverse onderwerpen 
1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voor-

waarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert het be-
paalde in de opdrachtbevestiging. 
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2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze 
voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgop-
dracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volle-
dige overeenkomst tussen MiB en de cliënt. Eventuele 
voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken 
of verklaringen komen hiermee te vervallen. 

3. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van terro-
risme) is MiB verplicht de identiteit van cliënten vast te 
stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandig-
heden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van 
een opdracht aan MiB, bevestigt de cliënt hiermee be-
kend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te ge-
ven. 

4. De advocaten van MiB zijn ingeschreven als advocaat 
in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, 
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 
070-335.35.35, info@advocatenorde.nl.  

Artikel 7 - Klachten 
Op iedere overeenkomst van opdracht tussen MiB en haar 
cliënt is de “Kantoorklachtenregeling MiB” van toepassing. 
Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van 
MiB: www.mrib.nl en wordt op verzoek toegezonden. 

Artikel 8 – Forumkeuze en geschillenbeslechting 
1. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en MiB is Ne-

derlands recht van toepassing. 
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 

bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, on-
verminderd de bevoegdheid van de organen van de Ne-
derlandse Orde van Advocaten. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de web-
site van MiB: www.mrib.nl. 

Den Haag, december 2020 


