
 
 
 

Algemene Voorwaarden  
MILESTONE ADVOCATEN 

Algemeen 
1. Milestone Advocaten is de naam van het samenwerkingsverband tussen Milestone Van der Zwet 

B.V., Milestone Kelder B.V, mevrouw T.J.C.M. Broekman h.o.d.n. Milestone Broekman en 
Milestone Vlaskamp Advocaten B.V.. Deze vier juridische entiteiten drijven ieder afzonderlijk een 
advocatenpraktijk voor eigen rekening en risico. Gezamenlijk treedt dit samenwerkingsverband naar 
buiten onder de naam Milestone Advocaten. Milestone Van der Zwet B.V., Milestone Kelder B.V en. 
Milestone Broekman hebben daarnaast een kostenmaatschap gevormd met de naam Maatschap 
Milestone 

2. Bij de uitvoering van werkzaamheden voor een cliënt (hierna “Opdrachtgever”) komt steeds een 
overeenkomst van opdracht tot stand tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds de 
opdrachtnemer (“Opdrachtnemer”), zijnde,  hetzij Milestone Van der Zwet B.V., hetzij Milestone 
Kelder B.V., hetzij mevrouw T.J.C.M. Broekman, hetzij Milestone Vlaskamp Advocaten B.V..  
 
Een overeenkomst van opdracht komt nimmer tot stand tussen enerzijds Opdrachtgever en 
anderzijds: 

a. het samenwerkingsverband Milestone Advocaten en/of  
b. de Maatschap Milestone en/of 
c. de (middellijk) aandeelhouder(s) van Milestone Van der Zwet B.V. en/of van 

Milestone Kelder B.V. en/of Milestone Vlaskamp Advocaten B.V.. 
3. In de opdrachtbevestiging wordt expliciet vermeld wie als Opdrachtnemer geldt. Indien dit niet 

expliciet is vermeld, geldt als Opdrachtnemer:  
(i) in het geval van mr. C.H. van der Zwet, Milestone Van der Zwet B.V.,  
(ii) in geval van mr. M.G. Kelder, Milestone Kelder B.V. , 
(iii) in geval van mr. T.JC.M. Broekman, Milestone Broekman, 
(iv) In geval van de mrs. F.G. Vlaskamp, F.E. Haas en/of B.K. van de Ven-Meier en/of een 

andere aan Milestone Vlaskamp Advocaten B.V. verbonden advocaat,, Milestone  Vlaskamp 
Advocaten B.V.     

In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn de advocaten/bestuurders van 
Milestone Van der Zwet B.V., Milestone Kelder B.V. en/of Milestone Vlaskamp Advocaten B.V., 
dan wel een advocaat die aan één van deze entiteiten verbonden is nimmer persoonlijk gebonden of 
aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.  

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, 
die worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Deze voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de Stichting Derdengelden Milestone 
Advocaten, De Stichting Beheer Derdengelden Vlaskamp Advocaten en iedere (rechts)persoon, de 
behandelende advocaat of advocaten daaronder begrepen, die, al dan niet in dienstverband, bij de 
uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld en in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 
 
Overeenkomst  

5. De Overeenkomst van opdracht kan voor Opdrachtnemer louter inspanningsverbintenissen 
bevatten, hetgeen inhoudt dat aan Opdrachtgever nimmer een resultaat wordt gegarandeerd. De 
opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht.  

6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen 
rechten ontlenen. 

7. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdig - ook ongevraagd - alle feiten en omstandigheden 
verstrekt, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat deze voor de uitvoering van de 



opdracht van belang (kunnen) zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en 
authenticiteit van de door of namens hem verstrekte informatie. 

8. Opdrachtgever stemt er mee in dat Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht 
een of meer andere aan Milestone Advocaten verbonden advocaten en/of derden kan inschakelen. 
Opdrachtnemer is op elk tijdstip bevoegd namens of ten laste van Opdrachtgever 
aansprakelijkheidsbeperkingen van die partij te aanvaarden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever met de derde partij een separate overeenkomst van 
opdracht aangaat. In het laatstgenoemde geval komt een rechtsverhouding tot stand tussen 
Opdrachtgever en de ingeschakelde derde partij  en niet met Opdrachtnemer. 
 
Vergoeding voor dienstverlening   

9. Opdrachtnemer brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij  wordt 
uitgegaan van een uurtarief, te vermeerderen met BTW, alsmede de gemaakte kosten, tenzij 
schriftelijk een vaste prijs wordt overeenkomen of andere afspraken zijn gemaakt. De vergoeding 
voor de werkzaamheden zal in de opdrachtbevestiging worden vermeld.  Opdrachtnemer heeft het 
recht de tarieven te wijzigen per een toekomstige datum. 
Verschotten, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, zijn altijd voor rekening van Opdrachtgever. 
Reistijd en reiskosten die worden gemaakt in het kader van de behandeling van een zaak kunnen in 
rekening worden gebracht.  

10. In beginsel zal maandelijks aan Opdrachtgever gespecificeerde declaratie worden verstuurd voor de 
tot dan toe verrichte werkzaamheden.  

11. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot in rekening te brengen, ook gedurende de 
uitvoering van de opdracht. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur. Over het 
voorschot wordt geen rente vergoed. De voorschotten in verschillende zaken voor dezelfde 
Opdrachtgever kunnen onderling worden verrekend, althans een voorschot in de ene zaak kan 
worden gebruikt voor een andere zaak waarin geen voorschot in rekening was gebracht.  

12. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de 
voormelde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente 
gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119a BW. Opdrachtgever doet afstand van elk 
recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die 
verband houden met de invordering van de vorderingen komen voor rekening van Opdrachtgever, 
zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties. 

13. Bij gebreke van tijdige betaling, de betaling van een voorschot daaronder begrepen, is  
Opdrachtnemer gerechtigd na voorafgaande aankondiging niet met de werkzaamheden aan te 
vangen, deze op te schorten of te staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de mogelijke 
schade die daaruit voortvloeit. 
 
Aansprakelijkheid 

14. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook  is beperkt tot het bedrag dat 
in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd 
met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om 
welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, 
is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende 
opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000 Euro. Elke vordering 
jegens Opdrachtnemer verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of 
behoorde te zijn van het schade toebrengend feit. 

15. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, 
ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name 
onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in deze algemene voorwaarden geldt 
niet voor opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, of in het voorkomende geval van diens 
leidinggevende ondergeschikten.  



16. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de 
selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt overleggen. Iedere 
aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer 
wordt geacht volledig door de cliënt gemachtigd te zijn om op elk tijdstip eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. 

17. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de gevolgen van aansprakelijkstelling van  
Opdrachtnemer en/of de behandelend advocaat of advocaten door derden, die verband houden met 
de uitvoering van de opdracht, indien en voor zover deze gevolgen niet gedekt zijn door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer. Onder deze vrijwaring zijn in elk geval 
doch niet uitsluitend begrepen, de kosten van rechtsbijstand in door derden tegen de behandelende 
advocaat of advocaten ingediende tuchtklachten. 

18. Indien Opdrachtgever een tuchtklacht indient tegen de behandelend advocaat of advocaten en deze 
klacht in een onherroepelijke uitspraak ongegrond wordt verklaard, is Opdrachtgever gehouden de 
kosten van rechtsbijstand van de behandelend advocaat of advocaten te vergoeden. 
 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (“WWFT”) en Algemene 
Verordening Gegevens Bescherming (“AVG”) 

19. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer en in het voorkomende geval aan ingeschakelde derde(n) de 
gegevens verstrekken, die Opdrachtnemer en in het voorkomende geval de ingeschakelde derde(n), 
nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen op grond van de toepasselijke regelgeving waaronder 
de WWFT om de identiteit van opdrachtnemer en daarmee verbonden personen vast te stellen. 
Opdrachtnemer en in het voorkomende geval de ingeschakelde derde(n) zijn onder de WWFT 
gehouden ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten te melden.  

20. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en in het voorkomende geval ingeschakelde derde(n) voor 
eventuele aanspraken van derden en andere schade die Opdrachtnemer en in het voorkomende geval 
ingeschakelde derden lijdt c.q. lijden in verband veronderstelde onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens, voor zover Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde derde(n) deze 
persoonsgegevens van Opdrachtgever of op verzoek van Opdrachtgever heeft ontvangen. 

21. Opdrachtnemer zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van opdracht verstrekken aan de betrokkene 
binnen de termijn die de AVG daaraan stelt.  

22. Ieder van de partijen informeert de andere(n) zonder onredelijke vertraging zodra deze partij kennis 
heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader 
van de Overeenkomst van opdracht. Voorafgaand aan het eventueel doen van meldingen bij de 
bevoegde autoriteiten op grond van de AVG zullen partijen hierover overleggen. 

23. Ieder van de partijen informeert de andere(n) zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van 
een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de 
Overeenkomst van opdracht.       
 
Overig 

24. Opdrachtnemer heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken 
die in eigendom toebehoren aan Opdrachtgever en/of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken 
na het afsluiten van een zaak, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te 
vernietigen. 

25. Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht 
tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. 
Opdrachtnemer blijft alsdan gerechtigd tot vergoeding door Opdrachtgever van de tot de datum van 
het eindigen van de overeenkomst van opdracht verrichte en nog niet gedeclareerde werkzaamheden, 
alsmede in het voorkomende geval tot een vergoeding van redelijke kosten die voortvloeien uit de 
overdracht van de zaak.  

26. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet 
afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor 



dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. 
Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de 
precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen. 

27. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement waarin Milestone Advocaten gevestigd is. 

28. Op onze opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Milestone Advocaten van toepassing. Deze 
regeling is beschikbaar op www.milestoneadvocaten.com. Een kopie wordt op verzoek toegezonden. 

29. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.milestoneadvocaten.com. Een kopie wordt 
op verzoek toegezonden. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse 
tekst. 
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