
 

  

Algemene Voorwaarden de Landelijke Klachtencommissie 

 

1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

opdrachtnemer: de besloten vennootschap Van Overbeek de Meyer Advocaten/Mediators, handelend onder 

de naam ‘de Landelijke Klachtencommissie’. 

opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten 

van werkzaamheden. 

 

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door opdrachtnemer, met 

inachtneming van deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende 

bedoeling is van de opdrachtgever dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De 

artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten. 

 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op elke bestaande en toekomstige 

rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gelden niet alleen ten behoeve van de 

klachtbehandelaars van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij een opdracht 

en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief vroegere medewerkers. 

 

4. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten 

begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 

dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien 

om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere 

aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor 

de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-. 

 

5. De opdracht van opdrachtgever houdt mede de bevoegdheid van opdrachtnemer in namens de 

opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals klachtbehandelaars en deskundigen etc. 

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Tevens vrijwaart opdrachtgever 

opdrachtnemer voor aanspraken van deze derden, met inbegrip van de redelijke kosten van verweer tegen 

dergelijke aanspraken.   

 

6. Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden 

geen rechten ontlenen. 

 

7. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering 

van de opdracht tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan opdrachtnemer. 

 

8. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, 

wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. 

Het honorarium wordt verhoogd met reiskosten, kosten van derden (verschotten) en omzetbelasting. 

Ervaring en specialisme van degene die de opdracht uitvoert en de mate van spoedeisendheid zijn factoren 

die tot een verhoging van het geldende uurtarief (kunnen) leiden. Opdrachtnemer is bevoegd om, ook 

tijdens de duur van de opdracht, het geldende uurtarief te wijzigen. Aanpassing van het uurtarief vindt in 

elk geval telkens per 1 januari plaats. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van opdrachtgever betaling van 

een voorschot te verlangen. Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van 

opdrachtnemer bindend, tenzij opdrachtgever de onjuistheid van de urenopgave aantoont.  

 

9. Opdrachtnemer declareert gewoonlijk telkens na afloop van een periode van een kalendermaand. De 

betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Bij niet tijdige betaling is over het declaratiebedrag de wettelijke rente 

verschuldigd. Blijft betaling na aanmaning uit dan is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,-. Indien een 

declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan opdrachtnemer, nadat hij opdrachtgever daarvan 

op de hoogte heeft gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 

 

10. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlandse 

recht. Uitsluitend de rechter van de Rechtbank Overijssel is bevoegd te beslissen over alle geschillen die uit 

de rechtsverhouding voortvloeien. 


