
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING REGRESRECHT. 
 

 

1.  ALGEMEEN. 

 
Maassen & Partners, letselschade-adviseurs 
BV, (verder te noemen: opdrachtnemer) 
behartigt de belangen van de opdrachtgever 
in aangebrachte zaken, betreffende het 
regresrecht van de opdrachtgever. Eén en 
ander impliceert de gehele buitengerechte-
lijke afhandeling van de zaak. 
 

2.  VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER. 
 
De inspanning die de opdrachtgever in deze 
dient te leveren, betreft de aanlevering van 
de voor een optimale schadebehandeling 
benodigde informatie en bescheiden, zoals 
aangegeven door opdrachtnemer.  
De medewerking van de werknemer is 
vereist. De opdrachtgever dient zich te 
onthouden van alle toezeggingen of 
mededelingen aan, of het maken van 
afspraken met, derden die van invloed 
kunnen zijn op de schadebehandeling door 
opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor 
de schadebehandeling te beëindigen indien 
opdrachtgever niet voldaan heeft aan één 
van de hierboven genoemde verplichtingen. 
 

3.  INFORMATIE. 
 
Opdrachtgever zal door opdrachtnemer op 
de hoogte worden gehouden van de 
voortgang van de zaak. 
 

4.  TARIEF. 
 
De opdrachtnemer werkt op basis van ‘No-
Cure-No-Pay, tenzij schriftelijk tussen 
partijen anders is bepaald. 
In geval de werkgeversschade succesvol is 
verhaald, wordt 15% (inclusief BTW) van het 
schadebedrag als honorarium in rekening 
gebracht bij de opdrachtgever.  
 

5.  UITSLUITING 
 
Opdrachtnemer zal een aangemelde zaak 
niet in behandeling nemen, of een reeds 
gestarte zaak beëindigen indien: 

• Het schadetoebrengende feit zich heeft 
voorgedaan in het buitenland, tenzij de 
Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. 

• Sprake is van een niet verzekerde 
tegenpartij, tenzij een beroep op het 
Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk is. 

• Sprake is van een onbekende tegenpartij. 

• Betrokken werkne(e)m(st)er geheel 
aansprakelijk is voor de schade. 
 
 

6.  BEËINDIGING BEHANDELING. 
 
In gevallen waarin de opdrachtnemer de 
zaak op enig moment, op grond van een 
kosten-baten-analyse, of op medische of 
juridische gronden als niet haalbaar inschat, 
wordt contact opgenomen met de 
opdrachtgever. De zaak zal dan in principe 
worden beëindigd. In die gevallen waarin de 
opdrachtgever de regreszaak wenst voort te 
zetten, zal de dienstverlening worden verricht 
tegen een nader overeen te komen 
vergoeding op uurbasis. 
 

7.  BETALING. 
 
De aansprakelijke partij of diens verzekeraar 
dient de vordering te voldoen aan 
opdrachtnemer, waarna laatstgenoemde 
overgaat tot betaling aan de opdrachtgever, 
onder aftrek van het overeengekomen 
percentage (inclusief BTW). 
 

8.  GEHEIMHOUDING. 
 
Opdrachtnemer zal zich, zowel tijdens als na 
de beëindiging van de schadebehandeling, 
onthouden van iedere mededeling in welke 
vorm dan ook aan derden, omtrent informatie 
die als vertrouwelijk wordt beschouwd, tenzij 
noodzakelijk voor een goede behandeling 
van de zaak en na verkregen toestemming 
van opdrachtgever en  de betreffende 
werkne(e)m(st)er. 
 

9.  AANSPRAKELIJKHEID. 

 
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer 
is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering wordt 
uitbetaald. 


