
Voor akkoord:

Plaats:       Datum:

Handtekening:

verleent opdracht aan Brabant Personenschade tot het verlenen van rechtsbijstand met betrekking tot het ongeval 
dat plaatsvond op bovenvermelde datum en machtigt hierbij:

1. Brabant Personenschade voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is opdrachtgever het  
honorarium ad € 185,00 verschuldigd, te vermeerderen met verschotten en 21% BTW, vermenigvuldigd met 
het aantal gewerkte uren, op het bankrekeningnummer NL73ABNA0865079099 ten name van ‘Brabant  
Personenschade’ onder vermelding van het dossiernummer;

2. Ondergetekende heeft overeenkomstig artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek het recht om de kosten van 
Brabant Personenschade te verhalen bij de wederpartij of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Uitgesloten zijn 
de kosten van een eventuele in te schakelen raadsman en alle kosten die verband houden met het voeren  
van een gerechtelijke procedure.

3. Ondergetekende geeft toestemming aan diens verzekeraar om de buitengerechtelijke kosten rechtstreeks  
aan Brabant Personenschade uit te betalen. Brabant Personenschade brengt geen kosten in rekening bij  
ondergetekende en de overige geleden schade rechtstreeks over te (laten) maken naar: 
 
 
IBAN:  

4. Zowel ondergetekende als Brabant Personenschade hebben het recht de overeenkomst te allen tijde op te 
zeggen. Brabant Personenschade behoudt zich het recht voor de tot het moment van beëindiging gemaakte en 
nog niet geïncasseerde buitengerechtelijke kosten bij de verzekeraar te verhalen, ook na het eindigen van deze 
overeenkomst. Indien de wederpartij voormelde kosten niet (volledig) voldoet, dan komen deze voor rekening 
van de opdrachtgever.

Overeenkomstig de hierna opgenomen algemene voorwaarden voor rechtsbijstand en verklaart deze voorwaarden 
te hebben gelezen.

Alle diensten woorden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Brabant Personenschade (KvK 76518922).  
Daarop zijn te allen tijde de algemene voorwaarden van Brabant Personenschade van toepassing.

Ondergetekende,

 Kantooradres:  Landweerstraat-Zuid 140
  5349 AK Oss

 Postadres:  Gasstraat-Oost 40
  5349 AV Oss

 Telefoon:  085 - 130 00 56
 Email:  info@brabantpersonenschade.nl
 Website:  www.brabantpersonenschade.nl
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