
 

 

 
 
Algemene Voorwaarden 
 
Definities 
 
Montsma Belangenbehartiging: Montsma Belangenbehartiging B.V., alsmede de personen die 
haar, in welke hoedanigheid dan ook, vertegenwoordigen. 
 
Cliënt: iedere (rechts)persoon die, namens zichzelf danwel namens diegene die hij/zij 
vertegenwoordigt, met Montsma Belangenbehartiging een overeenkomst aangaat waarbij 
Montsma Belangenbehartiging als belangenbehartiger van die (rechts)persoon (die 
vertegenwoordigd wordt) optreed. 
 
Overeenkomst: er is sprake van een overeenkomst als een (rechts)persoon, door diens 
handelingen en gedragingen, de wil te kennen heeft gegeven om zichzelf, danwel diegene die 
hij/zij vertegenwoordigt, te laten bijstaan door Montsma Belangenbehartiging, en Montsma 
Belangenbehartiging, door haar handelingen en gedragingen, op haar beurt er blijk van heeft 
gegeven bereid te zijn om die (rechts)persoon (die vertegenwoordigd wordt) bij te staan. Het 
voeren van een vrijblijvend kennismakingsgesprek valt nadrukkelijk niet onder het begrip 
overeenkomst.  
 
Eindregeling: een overeenkomst met de wederpartij, diens verzekeraar, alsmede andere 
personen en/of bedrijven die de wederpartij vertegenwoordigen, waarin de hoogte van de 
schadevergoeding, alsmede de voorwaarden hieromtrent, worden vastgelegd.   
 
 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid   
 
1.1  De algemene voorwaarden zoals die in de volgende artikelen worden  
  beschreven zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Montsma  
  Belangenbehartiging en haar cliënt.  
1.2  De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing in het geval dat voor  
  de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van  
  derden.  
1.3  In het geval dat een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden  
  nietig zijn danwel vernietigd worden, zullen Montsma Belangenbehartiging 

en cliënt in overleg treden teneinde de nietige danwel vernietigde bepaling te 
vervangen door een nieuwe, rechtsgeldige bepaling. Bij het overeenkomen van 
een nieuwe, rechtsgeldige bepaling zal aansluiting worden gezocht bij het doel 
en de strekking van de oorspronkelijk bepaling.  

1.4  Indien er sprake blijkt te zijn van een nietige danwel vernietigbare bepaling  
  blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.  
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst 
 
2.1  Montsma Belangenbehartiging zal de overeenkomst naar eer en vermogen  

uitvoeren, en daarbij ten alle tijden streven naar een uitkomst die recht doet 
 aan de belangen van cliënt.  

2.2 Met het aangaan van de overeenkomst erkent cliënt Montsma 
Belangenbehartiging als exclusieve belangenbehartiger.  

2.3  Cliënt dient volledige medewerking te verlenen en Montsma 
Belangenbehartiging alle informatie en documentatie te verstrekken die van 
belang zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Uitgangspunt daarbij is om 
Montsma Belangenbehartiging zo juist en volledig mogelijk te informeren.  

2.4  Montsma Belangenbehartiging is gerechtigd om, voor zover van belang voor 
de uitvoering van de overeenkomst, alle door cliënt verstrekte informatie en 
documentatie over te dragen aan de betreffende wederpartij. 

2.5 Indien gewenst kunnen Montsma Belangenbehartiging en cliënt in 
samenspraak beslissen om een derde partij in te schakelen danwel opdrachten 
te verstrekken. Noch Montsma Belangenbehartiging noch cliënt is gerechtigd 
om hiertoe zelfstandig over te gaan.  

 
 
Artikel 3 Medische informatie en kosten medisch advies 
 
3.1. Cliënt verleent zowel de medisch adviseur van Montsma belangenbehartiging, 

alsmede Montsma belangenbehartiging, toestemming tot het opvragen van de 
benodigde medische informatie en documentatie. 

3.2  Toestemming tot het opvragen van de medische informatie en documentatie 
wordt door cliënt verleend door het invullen en ondertekenen van een medische 
machtiging. 

3.3 Cliënt gaat ermee akkoord dat Montsma Belangenbehartiging kennis neemt van 
de inhoud van de medische informatie en documentatie, en een en ander in 
bewaring houdt.  

3.4 Montsma Belangenbehartiging hanteert met betrekking tot de medische 
informatie en documentatie strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding.  

3.5 Cliënt gaat ermee akkoord dat de opgevraagde medische informatie en 
documentatie wordt doorgestuurd aan de medisch adviseur van Montsma 
Belangenbehartiging danwel aan de medisch adviseur van de wederpartij.  

3.6 De kosten van het medisch advies van de medisch adviseur van Montsma 
Belangenbehartiging zullen in eerste instantie worden verhaald op de 
wederpartij c.q. diens verzekeraar. Wanneer de kosten van het medisch advies 
niet (volledig) worden vergoed heeft Montsma Belangenbehartiging het recht 
om de kosten bij cliënt in rekening te brengen en is cliënt gehouden deze 
kosten te vergoeden. 



 

 

 
Artikel 4 Uitkeringen van verhaalde schadebedragen 
 
4.1  De uitkering van het verhaalde schadebedrag geschiedt rechtstreeks aan cliënt.  
 
 
Artikel 5 Kosten van verrichtte werkzaamheden 
 
5.1  De kosten van door Montsma Belangenbehartiging verrichtte werkzaamheden 

worden rechtstreeks verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar, en 
zullen, behoudens de in 5.4 en 5.5 genoemde gevallen, op geen enkele wijze bij 
cliënt in rekening worden gebracht. Ook in het geval dat cliënt zelf deels 
schuldig is aan het ontstaan van het ongeval - en de kosten niet geheel kunnen 
worden verhaald op de wederpartij c.q. diens verzekeraar -, zullen de niet 
verhaalbare kosten niet in mindering worden gebracht op het verhaalde 
schadebedrag danwel anderszins in rekening gebracht.  

5.2  Cliënt verleent Montsma Belangenbehartiging toestemming om de vordering 
van de kosten van de verrichtte werkzaamheden te verhalen op de 
aansprakelijke wederpartij en draagt de vordering op de vergoeding van deze 
kosten over aan Montsma Belangenbehartiging.  

5.3  Montsma Belangenbehartiging aanvaardt de overdracht van de vordering van  
de kosten van de verrichtte werkzaamheden. 

5.4  Indien cliënt de overeenkomst tussentijds – dat wil zeggen: voor het moment
 dat Montsma Belangenbehartiging een eindregeling bereikt met de 
aansprakelijke wederpartij – opzegt, zullen de openstaande kosten van de door 
Montsma Belangenbehartiging verrichtte werkzaamheden in eerste instantie op 
de wederpartij c.q. diens verzekeraar worden verhaald. Wanneer de kosten van 
de verrichtte werkzaamheden niet (volledig) worden vergoed heeft Montsma 
Belangenbehartiging het recht om het resterende deel van de kosten bij cliënt in 
rekening te brengen en is cliënt gehouden deze kosten te vergoeden.  

5.5  In het geval dat cliënt willens en wetens Montsma Belangenbehartiging onjuist 
en onvolledig heeft geïnformeerd, en daarmee Montsma Belangenbehartiging 
een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven inzake de 
aansprakelijkheid, heeft Montsma Belangenbehartiging het recht om de 
verrichtte werkzaamheden bij cliënt in rekening te brengen en is cliënt 
gehouden deze kosten te vergoeden.  

 
 
Artikel 6 Duur van de overeenkomst 
 
6.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Uitgangspunt daarbij 

is dat de overeenkomst eindigt op het moment dat Montsma 
Belangenbehartiging een eindregeling bereikt met de aansprakelijke 
wederpartij.  

6.2  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds, onder opgaaf 
van redenen, schriftelijk opzeggen. Ingeval van tussentijdse opzegging – dat 
wil zeggen: voor het moment dat Montsma Belangenbehartiging een 
eindregeling bereikt met de aansprakelijke wederpartij – is artikel 5.4 van 
toepassing.   



 

 

 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 
7.1  Montsma Belangenbehartiging is slechts aansprakelijk voor schade die in  

direct en onlosmakelijk verband staat met het schadeveroorzakende handelen 
en/of nalaten door Montsma Belangenbehartiging.  

7.2  Ingeval van aansprakelijkheid van Montsma Belangenbehartiging gaat de 
 uitkeringsplicht van Montsma Belangenbehartiging niet verder dan de door de 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Montsma Belangenbehartiging 
gedane uitkering.  

7.3 Bij gebleken aansprakelijkheid van Montsma Belangenbehartiging is een eigen 
risico van € 1.000,00 van toepassing. Dit eigen risico zal in mindering worden 
gebracht op de uit te keren schadevergoeding. 

7.4 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Montsma 
Belangenbehartiging om wat voor reden dan ook niet tot uitkering overgaat, 
danwel in het geval dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking 
biedt, is de aansprakelijkheid van Montsma Belangenbehartiging beperkt tot de 
factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

7.5 Aansprakelijkstelling dient zo spoedig mogelijk na het schadeveroorzakende 
handelen en/of nalaten plaats te vinden, doch in ieder geval zes maanden na het 
zich voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Een en ander op 
straffe van verval van het recht tot vordering van schadevergoeding.   

7.6 Montsma Belangenbehartiging sluit uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor de 
volgende zaken uit: 

  a: de kosten ontstaan door en/of verband houdende met het geheel of 
gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van 
Montsma Belangenbehartiging uitgevoerde werkzaamheden; 

 b: letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge 
hebbende, met inbegrip van de daaruit voorvloeiende schade; 

 c: schade die voortvloeit uit ontoereikende medewerking van cliënt, danwel uit 
 het onvolledig en/of onjuist informeren door cliënt; 

 d: gevolgschade. 
 
 
Artikel 8 Toepasselijk recht 
 
8.1  De overeenkomst tussen cliënt en Montsma Belangenbehartiging, alsmede de 

uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die 
uit – de uitvoering van - de overeenkomst voortvloeien, zullen met uitsluiting 
van iedere andere rechter ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Nederland.  


