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Afz: Etersheim 2, 1474 MT Oosthuizen 
 
De heer/ mevrouw 
 
 
 
 
        Etersheim, DATUM 
 
 
Geachte heer/ mevrouw,  
 
Hierbij bevestig ik ons gesprek eerder vandaag waarin u mij verzocht als meditor/advocaat op 
te treden met het oog op ……………………………………………………… .  
Wij spraken af dat wij hierover een eerste gesprek zullen voeren bij u thuis op een datum en 
tijstip waar wij afspraken over zullen maken.   
 
Op de door u verstrekte opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 
De opdracht is verstrekt aan mr E.W. van den Brink Advocaat en Mediator BV gevestigd te 
Amsterdam als enige opdrachtnemer. 
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht is beperkt tot 
het bedrag dat onder de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsver-
zekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico van de opdrachtnemer. Het 
verzekerde bedrag is 450.000 euro. 
Het in rekening te brengen honorarium bedraagt € 180,00 per uur te vermeerderen met een 
opslag voor kantoorkosten van 5% en te vermeerderen met de kosten die de opdrachtnemer in 
verband met de uitvoering van de opdracht moet maken, zoals legeskosten, griffierechten, 
getuigengelden, kosten van in te schakelen deskundigen, deurwaarders- en 
procureureurskosten en reiskosten (met uitzondering van kosten verbandhoudend met de 
cliëntcontacten). Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
 
Gaarne ontvang ik de bijgesloten kopie van deze brief door u ondertekend retour als blijk van 
uw akkoord met de voormelde condities. Wilt u bij die gelegenheid ook een kopie meesturen 
van uw paspoort of rijbewijs. Dit op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
       
mr. E.W. van den Brink    Voor Akkoord 
advocaat-mediator     …………………………… 
       
 


