
Dossiernummer: 
.………………… 

RAAMOVEREENKOMST VAN 
DOORLOPENDE VERKEERSRECHTSBIJSTAND 

 
Opdrachtgever: 

Naam natuurlijke persoon:  ……….………………………………………… 
Adres, postcode & woonplaats: ………..………………………………………… 
E-mail adres:   ...…….……………………….…..…………….. 
Eerste kenteken:   ...……………………………………………….. 
 
Factuuradres: 

Naam:    ………..…………………………………………………........................................... 
Adres, postcode & woonplaats: ………..………………………………………………………………………………… 
Bank- of girorekening:  ………..………………………………………………………………………………… 
 
 
Opdrachtnemer:   [nader in te vullen] 

 
 
1. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever doorlopende juridische bijstand bij verkeerszaken als omschreven in het hieronder 

aangekruiste pakket A of pakket B: 
o Pakket A, € 300 per maand (lichte en zware verkeerszaken): 

Alle schendingen van Nederlandse verkeerswetgeving, begaan door Opdrachtgever met willekeurig welk 
motorvoertuig, of waarvoor Opdrachtgever als hoofdbestuurder, als kentekenhouder tevens hoofdbestuurder, of als 
huurder/gebruiker van een vervangende auto wordt aangesproken, inclusief maatregelen en beslissingen van het 
CBR en naheffingsaanslagen parkeerbelasting, en uitgezonderd vervolging i.v.m. ongevallen. 

o Pakket B, € 150 per maand (alleen zware verkeerszaken): 
Als pakket A, met uitzondering van lichte verkeerszaken [parkeerbelastingen, bestuurlijke boetes en de Wet 
Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (“Wet Mulder”)]. 

2. Civielrechtelijke zaken (schade, letsel, verzekering etc.) zijn van deze overeenkomst uitgesloten. 
3. Opdrachtnemer aanvaardt elke opdracht tot behandeling van verkeerszaken die onder het gekozen pakket vallen, tenzij de 

termijn om een rechtsmiddel aan te wenden al is verlopen of zal verlopen binnen een week nadat de stukken door 
Opdrachtnemer zijn ontvangen. 

4. De opdracht omvat, zonodig met verschijning in rechte, het tot in hoogste instantie voeren van verweer tegen 
strafrechtelijke vervolging, het aanwenden van alle mogelijke rechtsmiddelen tegen beschikkingen, het vragen van 
voorlopige voorzieningen, en advisering in het algemeen. 

5. Opdrachtnemer bepaalt de strategie. Opdrachtgever dient de nodige medewerking te verlenen en informatie te 
verschaffen, waaronder kopieën van voor- en achterzijde van alle correspondentie. Behalve bij lichte verkeerszaken dient 
Opdrachtgever desgevraagd ook in rechte te verschijnen. 

6. Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de kansen en risico’s en kan te allen tijde een 
opdracht opzeggen. Opzegging van een opdracht heeft geen gevolgen voor deze overeenkomst. 

7. Bij keuze voor pakket A kan Opdrachtnemer een opdracht tot behandeling van een lichte verkeerszaak weigeren of staken, 
mits het betrokken geldbedrag aan Opdrachtgever wordt betaald. 

8. Opdrachtnemer rekent het maandelijkse honorarium zoals vermeld bij de pakketkeuze (plus 7% kantoorkosten en over het 
geheel 19% btw), vermeerderd met eventuele extra kosten (griffiegeld, reiskosten, etc.). Een gespecificeerde factuur wordt 
verschaft telkens wanneer extra kosten worden berekend, bij beëindiging van de overeenkomst, en altijd aan het eind van 
elk kalenderjaar. Desgevraagd verschaft Opdrachtgever een voorschot voor kosten. Opdrachtgever geeft hierbij opdracht 
de verschuldigde bedragen maandelijks van het opgegeven rekeningnummer te laten incasseren. Incasso vindt namens 
[nader in te vullen] plaats door [nader in te vullen]. 

9. Ook zonder lopende opdracht is deze overeenkomst van kracht. Beëindiging van deze overeenkomst of omzetting van 
pakket A naar B is voor Opdrachtgever de eerste twaalf maanden niet mogelijk. Daarna dient daarvan minstens één 
maand tevoren kennis te worden gegeven. Bij beëindiging door Opdrachtgever vervallen alle opdrachten (bij omzetting 
naar pakket B alleen ten aanzien van lichte verkeerszaken). Opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen 
of naar pakket B omzetten, maar blijft dan gebonden aan lopende opdrachten, elk tot het moment dat ten aanzien van die 
zaak een uitspraak is gedaan. 

10. Indien Opdrachtgever in een zaak de door Opdrachtnemer gegeven adviezen niet opvolgt, kan Opdrachtnemer na 
waarschuwing die opdracht opzeggen, tenzij het niet opgevolgde advies extra risico of kosten voor Opdrachtgever met zich 
bracht, of strekte tot verschijning in rechte bij lichte verkeerszaken. Zolang meer dan één factuur onbetaald is, kan 
Opdrachtnemer na waarschuwing alle opdrachten geheel of gedeeltelijk opzeggen. 

11. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan een 
andere (rechts-)persoon. Opdrachtgever verklaart zich daarmee bij voorbaat akkoord. 

12. De Algemene Voorwaarden van [nader in te vullen], afgedrukt op de achterzijde, zijn van toepassing. 
 

Ingangsdatum: ……………….. 
 

Opdrachtgever         Opdrachtnemer 


