
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOS ADVIES 

 
 
1. VOS Advies is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Malpertuus Beheer B.V., verder ook te noemen Malpertuus Beheer. Enig bestuurder en 
aandeelhouder van Malpertuus Beheer is de heer mr. E.M. Vos, verder ook te noemen Vos. Met 
VOS Advies worden in deze algemene voorwaarden (verder: AV), voor zover aan de orde, mede 
bedoeld Vos en Malpertuus Beheer. Deze AV zien dus tevens op rechtsverhoudingen met Vos 
en/of met Malpertuus Beheer. 

 
2. Partijen waarvoor door VOS Advies of in opdracht van VOS Advies werkzaamheden worden 

verricht (ongeacht of deze werkzaamheden krachtens een overeenkomst van opdracht met VOS 
Advies worden verricht) worden in deze AV cliënten genoemd. 

 
3. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze AV mede verstaan een per e-mail verzonden bericht van/naar 

een e- mailadres dat eerder is gebruikt voor de communicatie over de opdracht of naar een 
nadien schriftelijk door of namens de cliënt opgegeven gewijzigd/aanvullend e-mailadres. 

 
4. Indien een derde opdracht geeft aan VOS Advies om werkzaamheden te verrichten voor een 

cliënt of mede voor een cliënt, daaronder begrepen het geval dat een derde zich verbindt de 
declaraties van VOS Advies te voldoen voor werkzaamheden die uitsluitend of mede voor een 
cliënt worden verricht, blijft de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de door VOS Advies aan 
deze derde verzonden declaraties voor het deel van de declaratie dat mede betrekking heeft op 
werkzaamheden en/of kosten die in redelijkheid geacht kunnen worden (mede) ten gunste van 
de cliënt te zijn verricht of gemaakt, tenzij daar uitdrukkelijk middels een door VOS Advies 
schriftelijk aan de cliënt bevestigde afspraak van is afgeweken. 

 
5. Het voorgaande geldt ook indien de cliënt een rechtspersoon is en de bestuurder(s) daarvan die 

de opdracht aan VOS Advies namens de rechtspersoon heeft (of hebben) verstrekt voor 50% of 
meer direct of indirect participeert of participeren in het kapitaal van de rechtspersoon. Bij 
participatie voor minder dan 100% is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de betreffende 
bestuurder beperkt tot de hoogte van diens participatie.  

 
6. Overeenkomsten van opdracht tussen een cliënt en VOS Advies worden geacht tot stand te 

zijn gekomen indien een cliënt (of de bevoegde vertegenwoordiger daarvan) VOS Advies 
mondeling (waaronder te begrijpen telefonisch), of schriftelijk verzoekt om informatie, advies 
of het verrichten van werkzaamheden betreffende een rechtsverhouding of een rechtshandeling 
waarbij de cliënt direct of indirect is betrokken of direct of indirect belang heeft. VOS Advies zal 
een overeenkomst van opdracht na aanvang daarvan schriftelijk aan de cliënt bevestigen. 

 
7. Indien het totaal van de door VOS Advies bestede tijd aan een eerste contact over een mogelijke 

opdracht en aan de naar aanleiding van dat eerste contact door VOS Advies verrichte 
werkzaamheden niet meer dan in totaal 2 uur bedraagt en op dat eerste contact geen door VOS 
Advies schriftelijke bevestigde opdracht is gevolgd zullen deze werkzaamheden geacht worden 
kosteloos door VOS Advies te zijn verricht. 

 
8. VOS Advies is verzekerd voor aansprakelijkheid ten gevolge van door VOS Advies gemaakte 

beroepsfouten. VOS Advies sluit aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van 
beroepsfouten die niet gedekt wordt door deze verzekering en/of voor schade die de maximum 
dekking ad € 250.000 per geval van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te boven gaat. 
Het eigen risico van VOS Advies valt niet onder deze uitsluiting. 

 
9. VOS Advies heeft het recht werkzaamheden uit te besteden aan derden. Door deze derden 

bedongen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor de cliënten van 
VOS Advies. VOS Advies sluit aansprakelijkheid voor beroepsfouten van door VOS Advies 
ingeschakelde derden uit tenzij en voor zover VOS Advies de schade kan verhalen op de 
aansprakelijke derden en/of de aansprakelijkheid van derden (mede) wordt gedekt door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VOS Advies. 

 
10. VOS Advies zal voor door VOS Advies verrichte werkzaamheden aan cliënten een honorarium in 

rekening brengen volgens een door VOS Advies in de opdrachtbevestiging vermeld uurtarief.  
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11. Het hiervoor bedoelde uurtarief is, tenzij uitdrukkelijk anders in de opdracht bevestiging is 
vermeld, exclusief daarover in rekening te brengen omzetbelasting en exclusief kosten van 
derden en door VOS Advies voor te schieten kosten verbonden aan de uitvoering van de 
opdracht (zoals bijvoorbeeld griffierechten). Het uurtarief geldt ook voor reis- en/of wachttijd. 
Afwijkende tariefafspraken gelden uitsluitend voor zover deze door VOS Advies schriftelijk aan 
de cliënt zijn bevestigd. Een door VOS Advies verstrekte opgave van de te verwachten 
tijdsbesteding en/of kosten is uitsluitend indicatief en niet een richtprijs. 
 

12. De betalingstermijn voor door VOS Advies verzonden declaraties is 14 dagen te rekenen 
vanaf de datum van verzending. Betalingen dienen giraal te geschieden. Over bedragen die na 
het verstrijken van de betalingstermijn niet zijn voldaan is de cliënt wettelijke handelsrente 
(ex artikel 6: 119a BW) verschuldigd. Indien de cliënt binnen 14 dagen na schriftelijk 
herinnerd te zijn aan de betalingsverplichting in gebreke blijft met betaling is de cliënt aan 
VOS Advies een vergoeding van 15% van het declaratiebedrag verschuldigd met een minimum 
van € 250,-- en een maximum van €  1.500,--, waarbij het maximumbedrag niet geldt indien 
dat overschreden wordt door in het kader van de buitengerechtelijke incasso door VOS Advies 
daadwerkelijk gemaakte kosten, één en ander mits cliënt in de betalingsherinnering is 
gewezen op deze voorwaarde. 

 
13. Klachten over de declaratie en/of de werkzaamheden waarop de declaratie betrekking heeft 

moeten schriftelijk worden geuit binnen 30 dagen na verzending van de declaratie. Een 
overschrijding van deze termijn is uitsluitend mogelijk indien de oorzaak van de klacht op de 
datum van verzending van de declaratie in redelijkheid niet aan cliënt bekend was of bekend 
kon zijn. In dat geval dient de klacht binnen 30 dagen nadat deze aan de cliënt bekend werd of 
kon zijn, schriftelijk te worden geuit. Aanspraken op VOS Advies vervallen indien deze, na 
schriftelijke betwisting daarvan door VOS Advies, binnen 1 jaar na verzending van de (eerste) 
betwisting, waarin uitdrukkelijk is gewezen op deze vervaltermijn, niet in rechte aanhangig zijn 
gemaakt. 

 
14. Op rechtsverhoudingen tussen cliënten en VOS Advies zal uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing zijn. Ter zake geschillen in verband met deze rechtsverhoudingen zal uitsluitend de 
Nederlandse rechter bevoegd zijn. Cliënten die geen domicilie in Nederland hebben waar 
rechtsgeldig stukken kunnen worden betekend zijn verplicht op eerste schriftelijk verzoek van 
VOS Advies schriftelijk, binnen 14 dagen na verzending van dat verzoek, middels een aan VOS 
Advies te zenden akte van domiciliekeuze domicilie in Nederland te kiezen bij gebreke waarvan 
zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ter griffie van het gerecht dat bevoegd zou zijn 
bij domicilie keuze ten kantore van VOS Advies. 

 
15. Bij overlijden van Vos, of in het geval Vos door ziekte of anderszins niet in staat is met cliënten 

te communiceren, kunnen cliënten zich ter behartiging van hun aan VOS Advies toevertrouwde 
belangen wenden tot mr. P.J.F.M de Kerf, advocaat te Nijmegen (paul@dekerfadvocatuur.nl). 
VOS Advies verplicht zich zodanige maatregelen te hebben genomen of te nemen dat mr. De 
Kerf in zodanige gevallen toegang heeft tot de gegevens betreffende het dossier van cliënt die 
onder berusting van VOS Advies zijn. Mr. De Kerf (of een door hem aangewezen andere juridisch 
deskundige) is in zodanige gevallen gemachtigd om namens VOS Advies al het nodige te doen 
dat in het belang van cliënt is. Eventuele extra kosten, die door de vervanging ontstaan, zijn 
voor rekening van VOS Advies. 

 

VOS Advies       
Berkenlaan 27 
4545 JE Putte (gemeente Woensdrecht) 
GSM: +31 (0)6 53 964 260  
e-mail: info@vos-advies.nl  
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