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Algemene voorwaarden van de Maatschap Brands en 
Schreurs Advocaten, gevestigd te Goor 
 
Gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo 
onder nummer: 2/2020, waarbij sedert 1 januari 2022 
artikel 6. is gewijzigd, omdat de Geschillenregeling 
Advocatuur is komen te vervallen. 
 
1. Definities 
a) Brands-Schreurs: de maatschap Brands en Schreurs 
Advocaten (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer: 76994775), gevestigd te Goor (gemeente 
Hof van Twente), is een zogenoemde kostenmaatschap 
van zelfstandig werkende advocaten die voor eigen 
rekening en risico het beroep van advocaat uitoefenen. De 
deelnemende advocaten zijn: mr. K.A. Schreurs (via 
Schreurs Advocatuur, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 60143746 en mr. N. Brands 
(via Brands Advocatuur, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 76679691). 
b) Cliënt: de contractspartij van de advocaat die verbonden 
is aan Brands-Schreurs. 
c) Advocaat: de advocaat die verbonden is aan Brands-
Schreurs. 
d) Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of 
anderszins) – exclusief verschotten als sub e) bedoeld – 
die de advocaat van Brands-Schreurs voor uitvoering van 
de opdracht met de cliënt is overeengekomen. 
e) Verschotten: de kosten die de advocaat van Brands-
Schreurs in het belang van de uitvoering van de opdracht 
maakt. 
 
2. Toepasselijkheid 
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle opdrachten en aanvullende- en vervolgopdrachten van 
een cliënt, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), aan 
individuele advocaten van Brands-Schreurs verstrekt, 
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een 
opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 
b) Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten 
behoeve van alle deelnemers aan Brands-Schreurs en zijn 
mede bedongen ten behoeve van ex-deelnemers van 
Brands-Schreurs, bestuurders van deelnemers, en al 
degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, 
voor een deelnemer werkzaam zijn of waren. 
c) De gedrags- en beroepsregels voor de advocatuur 
maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt verklaart 
de daaruit voor de advocaat voortvloeiende verplichtingen 
volledig te respecteren. 
d) De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, 
zoals die van de cliënt, worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
 
3. Opdracht 
a) Alle opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn 
gegeven en aanvaard door de (individuele) advocaat van 
Brands-Schreurs die deze opdracht ontvangt en 
aanvaardt. Noch een andere deelnemer, noch Brands-
Schreurs is aan de overeenkomst tot opdracht gebonden. 
b) De opdracht komt tot stand op het moment dat de 
aanvaarding daarvan door de advocaat schriftelijk aan de 
cliënt is bevestigd. 
c) Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de opdracht door 
deze advocaat wordt uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in 
dat de advocaat de opdracht geheel of gedeeltelijk kan 
laten uitvoeren door een andere advocaat (waarbij een 
gelijk uurtarief zal worden gehanteerd).  
d) De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de cliënt.  
e) Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 
werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten 
ontlenen. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen 
aanspraken van derden, de redelijke kosten van 
rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 

samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt 
verricht.  
f) In de opdracht wordt geacht te zijn begrepen een last en 
volmacht aan de (betreffende) advocaat om in het kader 
van de uitvoering van de aan hem/haar als opdrachtnemer 
opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te 
laten dat hij/zij ter vervulling van die taak wenselijk of 
noodzakelijk acht. De advocaat is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van deze derden. In deze volmacht is 
begrepen het voor rekening en risico van de cliënt als 
opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het 
aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar 
nadrukkelijk onder begrepen. 
g) Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 
6:6 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW aanvaard. 
 
4. Declaratie 
a) Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het 
honorarium, vermeerderd met verschotten en omzet-
belasting verschuldigd. 
b) Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering 
van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode 
dan een maand, tussentijds in rekening gebracht, waarbij 
de advocaat gerechtigd is een voorschotbetaling te 
verlangen. 
c) In zaken die worden behandeld op basis van het 
wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het 
bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond 
van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van 
de cliënt komen. De advocaat zal na de beëindiging van 
de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor 
Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand 
zal op grond van het financiële resultaat van de 
(rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf 
de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het 
resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht 
worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In 
het geval de zogeheten toevoeging definitief wordt 
ingetrokken, wordt aan de cliënt met terugwerkende kracht 
het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd 
overeenkomstig hetgeen in dit artikel onder a) is bepaald. 
d) Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 
14 dagen na de declaratiedatum aan de advocaat kenbaar 
te worden gemaakt. 
 
5. Betaling 
a) Behoudens voor zover uit de aard van de 
dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere 
afspraak wordt telkens na afloop van een periode van een 
maand gedeclareerd.  
b) Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de 
declaraties van de advocaat te geschieden binnen 14 
dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze 
termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een 
vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke 
(handels)rente, alsmede kosten van invordering 
verschuldigd. 
c) Alleen betaling door overmaking op (één van) de ten 
name van de advocaat gestelde bankrekening, dan wel 
betaling in contanten (tot het op het moment van de 
betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde 
maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot 
kwijting van de cliënt. 
d) Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn 
wordt voldaan zal de advocaat, nadat de cliënt daarvan op 
de hoogte is gesteld, zijn/haar werkzaamheden ten 
behoeve van de cliënt opschorten. De advocaat is niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze 
opschorting van de werkzaamheden. 
 
6. Klachtenregeling 
a) Op de dienstverlening door de advocaten van Brands-
Schreurs is de Klachtenregeling van toepassing. 
b) Wanneer de Cliënt ontevreden is over de kwaliteit van 
de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt 
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deze zijn bezwaren eerst voor aan de behandelend 
advocaat. De klachtenregeling van Brands-Schreurs dient 
bij de behandeling van de klacht als leidraad. Cliënt dient 
de klacht voor te leggen binnen drie maanden na het 
moment waarop hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis 
had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de 
klacht aanleiding heeft gegeven. 
c) De persoon van de klachtenfunctionaris is afhankelijk 
van de vraag jegens welke advocaat de klacht is gericht. 
Indien de klacht is gericht tegen mr. K.A. Schreurs zal als 
klachtenfunctionaris optreden mr. N. Brands. Indien de 
klacht is gericht tegen mr. N. Brands zal als klachten-
functionaris optreden mr. K.A. Schreurs. 
d) De advocaat/klachtenfunctionaris zal een oplossing voor 
het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de cliënt 
bevestigen binnen drie maanden na binnenkomst van de 
klacht. Mocht de advocaat/klachtenfunctionaris de 
bezwaren naar mening van de cliënt niet bevredigend 
opgelost hebben, dan kan de cliënt de kwestie aan een 
bevoegde (rechts)instantie voorleggen. Deze weg staat 
ook voor de cliënt open wanneer de advocaat/klachten-
functionaris niet binnen drie maanden na het indienen van 
de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. 
 
7. Aansprakelijkheid  
a) Brands-Schreurs is verzekeringsnemer ter zake een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal die 
bedragen, die door de Nederlandse Orde van Advocaten 
worden voorgeschreven, waarbij de advocaten als 
verzekerden hebben te gelden. 
b) De aansprakelijkheid van de (individuele) advocaat voor 
schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de 
uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het 
bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het 
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met 
het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende 
polis. 
c) De cliënt heeft als opdrachtgever slechts een aanspraak 
jegens de advocaat die hij/zij de opdracht heeft gegeven 
en die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens (een 
andere advocaat van) Brands-Schreurs. 
d) De advocaat en/of Brands-Schreurs zijn/is nimmer 
aansprakelijk voor indirecte schade. 
e) Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds 
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is 
echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden 
niet aansprakelijk. De advocaat is bovendien niet 
aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de 
bij de uitvoering van de door de advocaat dan wel Brands-
Schreurs gebruikte apparatuur, software gegevens en 
bestanden, registers of andere zaken, geen enkele 
uitgezonderd. 
f) In het geval om welke reden ook artikel 7. lid a) t/m e) 
ongeldig blijkt te zijn of de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het door de advocaat aan de cliënt in rekening 
gebrachte en tijdig betaalde honorarium exclusief BTW in 
de 12 maanden voorafgaande aan het moment waarop de 
gebeurtenis die tot aansprakelijk aanleiding gaf 
plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van             
€ 5.000,-. 
 
8.  Beëindiging 
a) De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht 
door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient 
schriftelijk te geschieden. 
b) Indien de cliënt de opdracht door opzegging beëindigd 
is hij/zij alle openstaande kosten ineens aan de advocaat 
verschuldigd. Een ingebrekestelling is dan niet nodig en 
cliënt is in verzuim binnen acht dagen na de beëindiging. 
Wettelijke (handels)rente en kosten worden verschuldigd 
na ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden. 
c) De advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te 
zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op 

zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel 
mogelijk blijven gediend. 
d) De advocaat heeft in beide gevallen het recht om het 
dossier van de cliënt onder zich te houden tot de cliënt 
volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 
 
9. Afstand van recht 
De cliënt doet hierbij afstand van zijn/haar recht tot 
verrekening en opschorting. De cliënt doet tevens afstand 
van zijn/haar recht om conservatoir beslag te (doen) 
leggen (i) ten laste van een advocaat of de 
kostenmaatschap Brands-Schreurs of (ii) onder zichzelf 
indien daardoor enige betalingsverplichting aan een 
advocaat wordt gefrustreerd. 
 
10. Toepasselijk recht en Rechtsmacht 
a) Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de 
advocaat is Nederlands recht van toepassing. 
b) Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van 
toepassing, evenmin als enige andere regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan. 
c) Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd 
is in de vestigingsplaats van de advocaat neemt kennis 
van geschillen, tenzij dit in strijd is met regels van 
dwingend recht. De advocaat mag van deze 
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke 
bevoegdheidsregels hanteren. 
 
Goor, 1 januari 2022 

 


