Algemene voorwaarden Mijnprodeoadvocaat.nl
Artikel 1 Definities
(a) Advocaat: de persoon die Opdrachtgever zal bijstaan in één juridisch geschil in één instantie.
(b) Mijnprodeoadvocaat.nl: de organisatie die bemiddelt tussen Opdrachtgever en de Advocaat.
Hierna te noemen MPA.
(c) Bemiddelingsopdracht: de door Opdrachtgever aan Mijnprodeoadvocaat.nl verstrekte
opdracht om te bemiddelen bij het tot stand komen van een Overeenkomst van Opdracht
tussen Opdrachtgever en een Advocaat.
(d) Opdrachtgever: de rechtszoekende.
(e) Overeenkomst van Opdracht: de overeenkomst die, na de bemiddelingswerkzaamheden van
Mijnprodeoadvocaat.nl, tot stand komt tussen Opdrachtgever en een Advocaat.
Artikel 2 Omschrijving dienst MPA
MPA zal in opdracht van Opdrachtgever bemiddelen bij het stand komen van een Overeenkomst van
Opdracht tussen Opdrachtgever en een Advocaat. MPA zal namens Opdrachtgever aan de Advocaat
opdracht geven om hem bij te staan in één juridisch geschil in één instantie.
Artikel 3 Werkzaamheden MPA
De werkzaamheden van MPA zullen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit:
(a) het zoeken van een Advocaat die in staat is om de belangen van Opdrachtgever in zijn
specifieke situatie naar behoren te behartigen;
(b) het namens Opdrachtgever bemiddelen bij de totstandkoming van een Overeenkomst van
Opdracht met een Advocaat;
(c) het namens Opdrachtgever sluiten van een Overeenkomst van Opdracht met een Advocaat;
(d) het desgevraagd begeleiden van Opdrachtgever gedurende en na de periode waarin de
opdracht wordt uitgevoerd.
Artikel 4 Werkzaamheden Advocaat
De door de Advocaat te verrichten werkzaamheden zullen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan
uit:
(a) het aanvragen van gefinancierde rechtshulp;
(b) het verrichten van (buiten) gerechtelijke werkzaamheden;
(c) het voeren van correspondentie met Opdrachtgever, de wederpartij en derden;
(d) het bijstaan van Opdrachtgever in één gerechtelijke procedure in één instantie;
(e) het begeleiden Opdrachtgever bij de afwikkeling van de procedure.
Artikel 5 Totstandkoming van de bemiddelingsopdracht
De bemiddelingsopdracht komt tot stand door middel van een aanbod van MPA om te bemiddelen
bij het tot stand komen van een Overeenkomst van Opdracht met een Advocaat, welk aanbod door
Opdrachtgever dient te worden aanvaard.
Artikel 6 Einde Overeenkomst van Opdracht
De opdracht eindigt door:
(a) vervulling van de opdracht;
(b) intrekking van de opdracht door Opdrachtgever, indien deze intrekking plaatsvindt voordat
de opdracht is vervuld;
(c) opzegging van de opdracht door de Advocaat.
Artikel 7 Gefinancierde rechtsbijstand
Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) gelden de
volgende bepalingen:
(a) na het aanvaarden van het aanbod van MPA door Opdrachtgever zal MPA zich ervoor
inspannen om een Advocaat te vinden die de zaak van Opdrachtgever op een juiste wijze
kan behandelen;

(b) MPA zal Opdrachtgever in contact brengen met een Advocaat. Indien Opdrachtgever de
Advocaat de opdracht verstrekt om hem als raadsman bij te staan, zal de Advocaat namens
Opdrachtgever een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor
Rechtsbijstand.
(c) indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt toegewezen, ontvangt
Opdrachtgever een factuur ter betaling van de eigen bijdrage van de Advocaat.
(d) indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen, zal de Advocaat
desgewenst de behandeling van de zaak van Opdrachtgever voortzetten, waarbij het
gestelde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn.
Artikel 8 Facturering
Indien Opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) gelden
de volgende bepalingen:
1. met het aanvaarden van het aanbod van MPA, machtigt Opdrachtgever MPA om namens
Opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht te sluiten met de door Opdrachtgever
goedgekeurde Advocaat en om namens Opdrachtgever de facturen van de Advocaat te
voldoen.
2. de Advocaat garandeert dat hij de zaak van Opdrachtgever zal behandelen voor een uurtarief
van € 200,- exclusief BTW met inachtneming van een vooraf tussen Opdrachtgever en de
Advocaat afgesproken maximaal bedrag, hetzij de zaak zal behandelen voor een vooraf
tussen Opdrachtgever en de Advocaat afgesproken uurtarief.
3. nadat er een Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en de Advocaat tot stand is
gekomen, zal MPA de maandelijks door de Advocaat in de zaak besteedde tijd vermeerderd
met 21% BTW aan Opdrachtgever factureren, zulks met inachtneming van het eventueel
overeengekomen maximale bedrag voor de behandeling van de juridische kwestie.
Artikel 9 Betaling van facturen
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle facturen die MPA aan opdrachtgever heeft
gezonden:
1. facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
2. na betaling van de factuur van MPA door Opdrachtgever zal MPA zorgdragen voor betaling
van de door de Advocaat aan MPA verzonden factuur.
4. opdrachtgever is in verzuim op het moment dat hij de facturen van MPA niet binnen 14 dagen
na factuurdatum heeft voldaan. In dat geval zal MPA Opdrachtgever er schriftelijk op wijzen
dat hij de door MPA aan hem gezonden factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft
voldaan en zal MPA Opdrachtgever sommeren om alsnog binnen twee weken aan de op hem
rustende betalingsverplichting te voldoen.
5. indien Opdrachtgever niet aan de sommatie van MPA voldoet, is MPA gerechtigd om een
incassoprocedure op te starten.
6. indien MPA genoodzaakt is om een incassoprocedure op te starten is zij gerechtigd om naast
het door Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag tevens een bedrag aan
buitengerechtelijke incassokosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van
het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
7. indien MPA genoodzaakt is een incassoprocedure op te starten is MPA tevens gerechtigd om
naast het verschuldigde factuurbedrag en de buitengerechtelijke incassokosten, contractuele
vertragingsrente in rekening te brengen vanaf de factuurdatum tot het moment der algehele
voldoening. De contractuele vertragingsrente bedraagt 1% per maand of gedeelte van een
maand over het totale factuurbedrag.
8. indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de op hem rustende
contractuele financiële verplichtingen ten opzichte van MPA is de Advocaat gerechtigd zijn
werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten dan wel te staken.
Artikel 10 Voorschotfactuur
Indien het noodzakelijk is om in de zaak van Opdrachtgever over te gaan tot dagvaarding, dan wel
indien de Advocaat zich namens Opdrachtgever in een procedure dient te stellen, zal de Advocaat

Opdrachtgever een voorschotfactuur zenden ter zake van de door de Advocaat namens
Opdrachtgever te betalen kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten. Pas nadat het
voorschot door Opdrachtgever is betaald zal de Advocaat overgaan tot het verrichten van de
betreffende proceshandeling.
Artikel 11 Kosteloze bemiddeling
Indien de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en de Advocaat wordt beëindigd door:
(a) opzegging van de opdracht door de Advocaat;
(b) intrekking van de opdracht door Opdrachtgever vanwege een toerekenbare tekortkoming in
de uitvoering van de overeenkomst door de Advocaat;
zal MPA kosteloos bemiddelen bij de totstandkoming van een tweede Overeenkomst van Opdracht
met een nieuwe Advocaat.
Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid
MPA is niet aansprakelijk voor:
(a) eventuele schade die ontstaat doordat de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever
en de Advocaat wordt beëindigd voordat de opdracht is vervuld;
(b) eventuele schade die ontstaat doordat MPA er niet, dan wel niet tijdig, in slaagt een
Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en een Advocaat tot stand te doen
brengen;
(c) eventuele schade die ontstaat bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst van Opdracht door de Advocaat.
Artikel 13 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14 Bevoegde rechtbank
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan
wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige
andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals, zij het niet uitsluitend, ter zake van
onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door
de rechtbank Amsterdam, zulks behoudens voor zover dringende competentieregels aan deze keuze
in de weg zouden staan.
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