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Standaardovereenkomst loonvorderingen 
 
Opdrachtgever 
 
Naam : 
Adres : 
Postcode, plaats : 
Telefoonnummer : 
 
Rechtshulpverlener 
 
Kantoor : Randstad MKB Loonschade Services 
Tussen Meer 1B 
1068 EX Amsterdam 
 

1. De opdrachtgever geeft de rechtshulpverlener opdracht tot het verlenen van 
rechtsbijstand. De zaak waarop de rechtsbijstand betrekking heeft is gelegen op het  
terrein van de loonvordering en houdt verband met de arbeidsongeschiktheid van de 
heer / mevrouw……………………….., welke arbeidsongeschikt is sinds  
…..…-…....-….... 

 
2. Op grond van de, door de rechtshulpverlener verstrekte informatie, heeft de 

opdrachtgever ervoor gekozen om de honorering van de rechtshulpverlener te 
regelen op basis van een resultaatsafhankelijke beloning. 
 

3. De rechtshulpverlener verbindt zich middels deze overeenkomst tot het leveren van 
een inspanning om voor de opdrachtgever een optimaal resultaat te behalen. 

 
4. De rechtshulpverlener ontvangt alleen dan een honorering wanneer er ten gunste van 

de opdrachtgever een vergoeding ter compensatie van diens schade wordt betaald 
door de wederpartij. De honorering bestaat uit een percentage van de totale 
schadevergoeding met een minimum van € 250,00 excl. BTW. 

 
5. Het in artikel 4 bedoelde percentage wordt vastgesteld op 15% excl. BTW. De 

rechtshulpverlener spant zich in om de kosten (de buitengerechtelijke kosten) zoveel 
mogelijk te verhalen op de wederpartij op basis van art. 6:96, tweede lid, BW. Deze 
vergoeding(en) wordt (worden) teruggegeven aan de opdrachtgever, tot maximaal 
het bedrag dat op basis van artikel 4 op de schadevergoeding is ingehouden. 

 
6. Onder deze overeenkomst zijn niet inbegrepen de advocaatkosten, de griffierechten, 

de kosten van expertises ( bijvoorbeeld medisch, arbeidsdeskundig, 
ongevallenanalyse), de kosten van rekenprogrammatuur en het risico dat de 
rechtshulpverlener kosten maakt waartegenover mogelijk geen financiële vergoeding 
staat. Tevens zijn niet inbegrepen de kosten van een mogelijk civiele procedure. 

7. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De openstaande 
buitengerechtelijke kosten op basis van uurtarief, inclusief de door de 
rechtshulpverlener gemaakte kosten aan derden, worden terstond bij opdrachtgever 
in rekening gebracht, dit met uitzondering van de situatie dat redelijkerwijs te 
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verwachten is dat binnen 9 maanden na de beëindiging van de overeenkomst een 
redelijke slotbetaling van de schadevergoeding door de wederpartij zal worden 
gedaan. In dat geval blijft de rechtshulpverlener aanspraak maken op de afgesproken 
vergoeding zoals bedoeld in artikel 4 en 5 van deze overeenkomst. 

 
8. De rechtshulpverlener kan de overeenkomst opzeggen mits er sprake is van 

gewichtige redenen zoals bedoeld in art. 7:408 BW, met inachtneming van de 
daartoe noodzakelijke zorgvuldigheid. 
 

9. De opdrachtgever is, in geval van opzegging zoals bedoeld in artikel 8 van deze 
overeenkomst, de openstaande buitengerechtelijke kosten, inclusief de door de 
rechtshulpverlener gemaakte kosten aan derden, aan de rechtshulpverlener 
verschuldigd, indien:  
 
a) opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de rechtshulpverlener niet nakomt, 
waardoor de rechtshulpverlener zijn taken niet naar behoren kan uitoefenen. 
b) opdrachtgever niet akkoord gaat met het behaalde resultaat, terwijl de 
rechtshulpverlener het resultaat ondersteunt als zijnde redelijk, dit met uitzondering 
van de situatie dat binnen 9 maanden na de beëindiging van de overeenkomst de 
oorspronkelijke regeling alsnog tot uitvoering wordt gebracht. In dat geval blijft de 
rechtshulpverlener aanspraak maken op de in artikel 6 afgesproken vergoeding. 

 
10. Geschillen tussen de opdrachtgever en de rechtshulpverlener over de 

kostenafspraken kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie 
Declaraties Letselschadekantoren, nadat de interne klachtenregeling van de 
rechtshulpverlener is doorlopen. 

 
 
Tekenen voor akkoord: 
 
 
Datum : 
 
Plaats : 
 


