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Algemene voorwaarden 

1 Melis Advocatuur is een eenmanszaak die zich toelegt op de uitoefening van de rechtspraktijk als advo-

catenkantoor. 

2 Melis Advocatuur is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koop-

handel onder nummer 62471120. 

3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht en iedere vervolgopdracht die cli-

ente aan Melis Advocatuur verstrekt en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband 

daarmee. De toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van cliënte of derden is uitge-

sloten. 

4 Melis Advocatuur spant zich in om bij de aanvaarding van een opdracht zich van de identiteit van cliënte 

te vergewissen en na te gaan of in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbe-

reiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. Door het verstrekken van een opdracht 

aan Melis Advocatuur bevestigt cliënte hiermee bekend te zijn en de identiteitsgegevens te verstrekken. 

5 Bij de uitvoering van een opdracht kan Melis Advocatuur voor rekening en risico van cliënte derden 

inschakelen, zoals een advocaat, rolgemachtigde, vertaler, merkengemachtigde, deurwaarder, koerier 

of externe adviseur. Melis Advocatuur is gerechtigd de algemene voorwaarden en aansprakelijkheids-

beperkingen van in te schakelen derden namens cliënte te aanvaarden en is gerechtigd deze voorwaar-

den aan cliënte tegen te werpen voor zover het de uitvoering van de opdracht door derden betreft. Hoe-

wel bij het inschakelen van derden zorgvuldigheid wordt betracht, is elke aansprakelijkheid van Melis 

Advocatuur voor tekortkomingen of onrechtmatig handelen of nalaten van derden uitgesloten. 

6 Voor de uitvoering van een opdracht is cliënte het honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbe-

lasting (BTW), kantoorkosten en verschotten. Onder ‘verschotten’ wordt in ieder geval begrepen de kos-

ten van of voor: een procesadvocaat, rolgemachtigde, vertaler, griffierechten, deurwaarder, externe ad-

viseur, accountant, uittreksels van de Kamer van Koophandel, aangetekende post, koerier, printen van 

documenten, zakelijke reizen, laten opstellen van liquiditeits- of solvabiliteitsrapporten en deskundigen-

rapporten. 

7 Melis Advocatuur heeft het recht om betaling van voorschotten te verlangen, onder meer ter zake van 

de verschotten. Nadat de voorschotten zijn betaald aan Melis Advocatuur, vangt Melis Advocatuur haar 

werkzaamheden aan. Melis Advocatuur heeft het recht om betaalde voorschotten te verrekenen met 

tussen- of einddeclaraties. 

8 Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, of delen daarvan, vermenigvuldigd 

met het toepasselijke tarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Melis Advocatuur heeft de be-

voegdheid om haar honorarium minimaal 1 keer per jaar te verhogen. 

9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden bij doorlopende zaken in principe 

maandelijks aan cliënte in rekening gebracht of, indien daarvan geen sprake is, bij oplevering van een 

eerste concept van een document. De werkzaamheden worden omschreven in de declaratie, tenzij een 

fixed fee is afgesproken of anders is overeengekomen. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf 
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de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is cliënte zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim en is Melis Advocatuur gerechtigd om bij cliënte wettelijke handelsrente in rekening te brengen 

alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten om de vordering te innen. 

10 Melis Advocatuur is gerechtigd werkzaamheden op te schorten indien cliënte de declaratie na het ver-

strijken van de betalingstermijn van 14 dagen onbetaald heeft gelaten en geen voorschot ter dekking 

van het declaratiebedrag voorhanden is. 

11 Elke aansprakelijkheid van Melis Advocatuur jegens cliënte en derden voor schade voortvloeiend uit, of 

verband houdende met, de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetref-

fende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Melis Advocatuur daadwerkelijk wordt uitge-

keerd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is elke aanspra-

kelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maxi-

mum van EUR 10.000. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen 6 maan-

den na ontdekking daarvan bij brief per aangetekende post bij Melis Advocatuur zijn gemeld. 

12 Cliënte vrijwaart Melis Advocatuur tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen 

met de werkzaamheden die voor cliënte worden verricht. Cliënte zal aan Melis Advocatuur de daadwer-

kelijke kosten van juridische bijstand in verband met dergelijke aanspraken vergoeden. 

13 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van derden die bij de uitvoering van enige 

opdracht door Melis Advocatuur worden ingeschakeld. Deze derden kunnen een beroep op deze alge-

mene voorwaarden doen. 

14 Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de ad-

vocaten, adviseurs en medewerkers van Melis Advocatuur. 

15 Melis Advocatuur hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op haar dienstverlening. 

Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de op grond van deze algemene 

voorwaarden bevoegde rechter. 

16 Melis Advocatuur doet geen zaken op toevoegingsbasis. Cliënte is hiermee bekend en gaat hiermee 

akkoord. Voor meer informatie hierover dient cliënte contact op te nemen met de Raad voor de Rechts-

bijstand. Zie: rvr.org/contact. 

17 Indien de zaak is beëindigd wordt het dossier door Melis Advocatuur gesloten en gearchiveerd. Zaak-

dossiers worden 5 jaar bewaard na sluiting van de zaak. Administratieve gegevens, waaronder de finan-

ciële administratie, worden 7 jaar bewaard na sluiting van de zaak. 

18 Bij staking van de uitoefening van de advocatenpraktijk, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding 

jegens Melis Advocatuur, haar advocaten, adviseurs en medewerkers uiterlijk 1 jaar na de dag waarop 

de uitoefening is gestaakt. 

19 Deze algemene voorwaarden kunnen gratis worden gedownload op frankmelis.nl. 

20 Melis Advocatuur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

21 Op alle rechtsverhoudingen tussen Melis Advocatuur en cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toe-

passing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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