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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Versie 3, april 2021 

 

Als je een overeenkomst aangaat met AdviesJurist, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op de 

overeenkomst. Dat betekent dat, voor de onderwerpen waar wij niets specifiek in de offerte of in ons (e-mail)contact 

hebben afgesproken, de voorwaarden die op deze pagina beschreven staan, gelden. 

 

 

1 Definities 

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven woorden hebben de volgende 

betekenis: 

1. Aanbod: een schriftelijke aanbieding of offerte van AdviesJurist. 

2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit dit document. 

3. AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming (Vo (EU) 2016/679). 

4. AdviesJurist: de eenmanszaak AdviesJurist, tevens handelend onder de naam de 

Privacy Professionals, gevestigd in Warmenhuizen en ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer 60044608. 

5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en 

aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, 

databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, 

modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. 

6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in uitoefening 

van een beroep of bedrijf, met wie AdviesJurist een Overeenkomst heeft gesloten. 

7. Overeenkomst: ieder door Opdrachtgever geaccepteerd Aanbod op grond waarvan 

AdviesJurist diensten levert aan Opdrachtgever. 

 

2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst  

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod 

aanvaardt. De levering van de Dienst vangt aan op de afgesproken datum en als 

daar niets over is afgesproken, binnen een maand na aanvaarding door 

Opdrachtgever. 

2. Het Aanbod van AdviesJurist is vrijblijvend en 60 dagen geldig. AdviesJurist is niet 

verplicht om na deze termijn de aanvaarding aan te nemen, maar dat kan wel. 
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3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere 

(rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de 

uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook van 

toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en AdviesJurist. 

4. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst 

zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

3 Beëindiging overeenkomst 

1. Met AdviesJurist kunnen Overeenkomsten worden overeengekomen voor de duur 

van één of meerdere specifieke projecten of voor een langere in de Overeenkomst 

gespecificeerde termijn (duurovereenkomst).   

2. Wanneer het gaat om een Overeenkomst voor de duur van één of meerdere 

specifieke projecten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van de 

opdracht, tot aan oplevering door AdviesJurist. 

3. Wanneer het gaat om een duurovereenkomst eindigt deze door opzegging met 

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij het uitblijven van een 

schriftelijke opzegging wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met 

eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   

4. Partijen mogen de duurovereenkomst tussentijds opzeggen. 

5. Een Overeenkomst kan direct, zonder inachtneming van een opzegtermijn, 

opgezegd worden door de ene partij indien de andere partij failliet is verklaard of 

indien surseance van betaling is aangevraagd, of de onderneming is beëindigd.   

6. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der 

partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op 

grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding 

afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen 

zijn. 

7. In elk geval van opzegging zal Opdrachtgever de voor de Overeenkomst geldende 

prijs betalen, verminderd met de besparingen die voor AdviesJurist uit de 

opzegging voortvloeien. AdviesJurist zal het op dat moment reeds voltooide werk 

opleveren. AdviesJurist is niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen 

of (concept-)adviezen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken, indien 

deze naar het oordeel van AdviesJurist nog niet zijn afgerond. Indien de prijs 

afhankelijk is gesteld van de werkelijk door AdviesJurist te maken kosten, wordt 

de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de 

gemaakte kosten en de verrichte arbeid. De bedragen blijven bij einde van de 

Overeenkomst verschuldigd en zijn direct opeisbaar.   

8. Ten hoogste 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst zal AdviesJurist de 

eventueel in opdracht van Opdrachtgever opgeslagen persoonsgegevens 

verwijderen. Opdrachtgever heeft gedurende deze 30 dagen de keuze om al deze 

persoonsgegevens aanwezig is in originele of kopievorm te ontvangen. AdviesJurist 

mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen. 

9. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de 

Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst 

onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens 

rechtsopvolgers.  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Vergoeding en betaling 

1. Indien geen prijs is afgesproken, wordt het op het moment van de gegeven 

opdracht geldende uurtarief in rekening gebracht. AdviesJurist zal een 

urenspecificatie bij de factuur aanleveren. 

2. Indien een vergoeding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en 

deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft AdviesJurist het recht het bedrag 

hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 

3. AdviesJurist kan bepalen dat Opdrachtgever een deel van of het volledige 

geoffreerde bedrag vooruit betaald dient te worden.   

4. Alle genoemde bedragen zijn steeds in euro’s en exclusief btw of andere van 

overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. 

5. Voor elke factuur van AdviesJurist geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

6. AdviesJurist zal elektronische facturen sturen aan het bij AdviesJurist bekende e-

mailadres van Opdrachtgever. 

7. Indien Opdrachtgever na 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn nog 

niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor 

ingebrekestelling is vereist. 

8. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en 

de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot een volledige 

vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige 

advocaatkosten. 

9. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan AdviesJurist zullen 

worden verrekend met Opdrachtgever. AdviesJurist stelt Opdrachtgever hiertoe zo 

spoedig mogelijk van in kennis. 

5 Uitvoering van de opdracht 

1. AdviesJurist zal zich als goed opdrachtnemer gedragen. 

2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en 

wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te 

maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, 

waarvan AdviesJurist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 

het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan AdviesJurist worden verstrekt. 

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. 

3. AdviesJurist heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 

derden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de 

werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Derden 

zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd. AdviesJurist is niet gehouden om 

werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. 

4. Als is overeengekomen dat de werkzaamheden door AdviesJurist op locatie van 

Opdrachtgever of een door hem aangewezen andere locatie worden uitgevoerd, 

zorgt Opdrachtgever voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot de 

locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt 

daarbij dat AdviesJurist kosteloos gebruik kan maken van een parkeerplaats, 

eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, en een schone en veilige werkplek. 

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor omstandigheden die uitvoering van 

werkzaamheden verhinderen of belemmeren. 



 
 

4 

 

5. Alle door AdviesJurist genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en dus 

geen fatale termijn.   

6. AdviesJurist blijft eigenaar van al het geleverde totdat Opdrachtgever heeft 

voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AdviesJurist, daaronder ook 

verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming. 

6 Intellectuele eigendom 

1. Alle resultaten, waaronder documenten en adviezen, die AdviesJurist verstrekt aan 

Opdrachtgever blijven eigendom van AdviesJurist of diens licentiegevers. 

Opdrachtgever zal de door AdviesJurist geleverde resultaten alleen gebruiken voor 

het overeengekomen doel. Dit betekent dat Opdrachtgever de door AdviesJurist 

opgestelde teksten en adviezen alleen gebruikt voor de ten tijde van het sluiten 

van de Overeenkomst aangegeven doeleinden. Opdrachtgever heeft de 

bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst. 

2. In het geval van schending van deze bepaling zal AdviesJurist het door haar 

gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de 

Overeenkomst voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, nogmaals in 

rekening brengen. Daarnaast mag AdviesJurist (aanvullende) schadevergoeding 

vorderen. 

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor toereikende rechten of licenties op de aan 

AdviesJurist ter beschikking gestelde materialen (waaronder adviezen, 

documenten, (voorbeeld)voorwaarden etc.). Opdrachtgever garandeert dat het 

gebruik hiervan door AdviesJurist geen inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Opdrachtgever vrijwaart AdviesJurist voor enige aanspraken van derden 

hieromtrent. 

7 Geheimhouding 

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de 

Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze 

informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk, wanneer het persoonsgegevens betreft, 

of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat 

de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting ook 

op aan hun werknemers en aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van 

de Overeenkomt. 

2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de 

Overeenkomst, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs 

aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

3. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de andere partij 

uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te 

verschaffen, de informatie reeds openbaar was, indien het verstrekken van de 

informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de 

verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of als een wettelijke 

verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 
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8 Aansprakelijkheid 

1. AdviesJurist is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als 

gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze 

Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade 

bestaande uit: 

• schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); 

• redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om 

AdviesJurist er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 

• redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor 

zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; 

• redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming 

of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld. 

2. Indirecte schade betreft de schade die niet is aangemerkt als directe schade. 

AdviesJurist is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade. 

Voorbeelden zijn gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, 

vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of schade wegens 

overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. 

3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid zal worden uitgekeerd is 

per jaar beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst 

in de afgelopen 6 maanden heeft betaald aan AdviesJurist (exclusief Btw). 

4. De aansprakelijkheid van AdviesJurist wegens toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas indien Opdrachtgever AdviesJurist 

deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter 

zuivering van de tekortkoming, en AdviesJurist ook na die termijn toerekenbaar in 

de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten 

5. Opdrachtgever vrijwaart AdviesJurist voor alle aanspraken van derden (waaronder 

klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, 

verband houdende met deze Overeenkomst. 

6. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder 

overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen in 

infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, onbeschikbaarheid van personeelsleden 

(door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; pandemieën, algemene 

vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse 

onlusten. 

7. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid 

komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van AdviesJurist. 

9 Overige bepalingen 

1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. 

2. Onder schriftelijk valt ook berichten per e-mail of telefonisch ontvangen 

geschreven berichten.   

3. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, zijn onder voorbehoud 

van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de 

Overeenkomst. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is AdviesJurist daarnaast niet 

gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte (ondergeschikte) 

wijzigingen in de overeenkomst. 
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5. Als een bepaling in de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst nietig is of 

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden 

volledig van kracht blijven. AdviesJurist zal deze bepalingen vervangen door 

nieuwe bepalingen, die dezelfde strekking hebben of hetzelfde doel dienen.   

6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de 

rangorde: (1) aanvullende schriftelijke afspraken, (2) Overeenkomst, (3) Algemene 

Voorwaarden. 

7. AdviesJurist mag de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden 

wijzigen of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten 

Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na 

bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen worden bekendgemaakt via e-mail aan 

Opdrachtgever. 

  

  
Heb je vragen? Neem dan gerust telefonisch 
of via e-mail contact met mij op! 
 
Demi Grandiek | AdviesJurist 

KvK: 60044608 

 

📞: 06 576 272 88 

📧: info@adviesjurist.nl 

 

Volg AdviesJurist op de socials voor 

praktische tips voor ondernemers: 

 

F: facebook.com/adviesjurist 

I: instagram.com/adviesjurist 

L: linkedin.com/adviesjurist 

 


