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OPDRACHTVOORWAARDEN VAN MR  E.W. VAN DEN BRINK ADVOCAAT EN MEDIATOR 
BV. TEVENS INHOUDEND EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. 
 
 
Op alle aan mr van den Brink of mr E.W. van den Brink verleende opdrachten 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. 
Tenzij andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt bedraagt het in rekening te brengen 
honorarium  € 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. Dit zijn de per 1 januari 2010 geldende tarieven. 
 
Indien de opdrachtgever verwacht voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen 
vraagt de opdrachtnemer dit namens de opdrachtgever aan. Dit wordt genoemd: “Verzoek om 
toevoeging als raadsnam of mediator”. 
Als het verzoeken voor kosteloze rechtbijstand wordt toegewezen is de opdrachtgever de door 
de Raad voor Rechtbijstand verschuldigde eigen bijdrage verschuldigd, vermeerderd met het 
griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt. Kosten van door de rechtbank verlangde 
documenten zijn voor rekening van de partijen. Mr Van den Brink is voor de door hem 
verleende dienst niet verder aansprakelijk dat tot het verzekerde bedrag van zijn 
beroepsaansprakelijkheid vermeerderd met zijn eigen risico. 
De inkomensgrenzen voor gefinancierde rechtshulp liggen in 2010 op € 24.000 voor de 
alleenstaande en op € 34.000 voor de samenwoner met een vermogen lager dan € 17.000 resp. 
€ 34.000. Aanvragen voor echtscheiding of beëindiging van samenlevingsrelaties worden 
door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld met de norm voor de alleenstaande 
 
De opdrachtgever is verplicht bij het verlenen van de opdracht een geldig legitimatiebewijs te 
tonen en een kopie daarvan aan de opdrachtnemer ter hand te stellen. Dit ter uitvoering van de 
Wet Identificatie bij Dienstverlening. 
 
       
 


