ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL OFFICE JURISTEN
Legal Office Juristen is een handelsnaam van Legal Center Eiffel B.V., gevestigd te Arnhem,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09075462.
1. ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen,

2. OVEREENKOMST
4. Indien wij met de Opdrachtgever

1. Al onze aanbiedingen zijn

4. Ongeacht door wie van onze

overeenkomsten en de uitvoering

een overeenkomst hebben gesloten

vrijblijvend, tenzij deze een termijn

medewerkers een opdracht

daarvan worden uitsluitend

waarbij de toepasselijkheid van deze

voor aanvaarding bevatten.

is aanvaard of door wie van

beheerst door de onderhavige

voorwaarden is overeengekomen,

2. Indien een offerte een vrijblijvend

voorwaarden. Afwijkingen dienen

dan zijn deze voorwaarden tevens

aanbod bevat en dit aanvaard

werkzaamheden worden verricht,

uitdrukkelijk schriftelijk met ons

van toepassing op eventuele

wordt, hebben wij het recht dit

geldt uitsluitend Legal Center

overeengekomen te worden.

door de Opdrachtgever nadere

aanbod in ieder geval binnen 2

Eiffel B.V. als opdrachtnemer. De

2. Onder de “Opdrachtgever” wordt

hen de daaruit voortvloeiende

mondelinge, telefonische, schriftelijke,

werkdagen na ontvangst van de

toepasselijkheid van artikel 7:404

in deze voorwaarden verstaan

e-mail of op andere wijze gegeven

aanvaarding te herroepen.

BW en artikel 7:407, lid 2 BW, dat

iedere (rechts-)persoon die met onze

(vervolg)opdrachten, ongeacht een

3. Wij zijn eerst gebonden, nadat

een hoofdelijke aansprakelijkheid

schriftelijke bevestiging onzerzijds.

en voor zover wij een opdracht

vestigt voor de gevallen waarin

schriftelijk hebben aanvaard,

twee of meer personen een

onderneming een overeenkomst heeft
gesloten respectievelijk wenst af te

5. Indien enige bepaling(en) van

sluiten, terzake van dienstverlening

deze voorwaarden vernietigd

alsmede indien uit het uitvoeren

opdracht hebben ontvangen,

door ons en/of opdrachtverlening

wordt (worden), zullen de

van de overeenkomst blijkt van

wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

aan ons, en behalve deze,

overige bepalingen volledig van

onze mondelinge aanvaarding.

diens vertegenwoordiger(s),

kracht blijven en zal (zullen) de

Eventueel later te maken aanvullende

gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)

vernietigde bepaling(en) worden

afspraken of bevestigingen, welke

en erfgena(a)m(en).

vervangen door (een) geldende

van de schriftelijke aanvaarding

bepaling(en), waarbij zoveel

als voormeld afwijken, zijn slechts

door ons is aanvaard, gelden de

mogelijk het doel en de strekking

geldig indien zij door ons schriftelijk

door de Opdrachtgever gehanteerde

van de vernietigde bepaling(en)

zijn aanvaard of bevestigd.

algemene voorwaarden niet.

in acht zullen worden genomen.

3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk
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3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Wij zijn gerechtigd om eventuele

waardoor wij onze verplichtingen

schade is te allen tijde beperkt tot

1. De Opdrachtgever is gehouden

aansprakelijkheidsbeperkingen van

jegens de Opdrachtgever niet

een bedrag gelijk aan de netto

(meer) kunnen nakomen.

factuurwaarde van hetgeen door

alle gegevens en bescheiden,

door ons ingeschakelde derden te

welke wij nodig hebben voor het

aanvaarden, zonder voorafgaand

correct uitvoeren van de opdracht,

overleg met de opdrachtgever.

tijdig in de gewenste vorm en

2. Indien zich een overmachtssituatie

ons ten behoeve van de betreffende

voordoet, zijn wij niet in verzuim en

opdracht waarbij de schade is

zijn wij gerechtigd om de uitvoering

ontstaan in rekening is gebracht,

op de gewenste wijze aan ons

4. HONORARIUM

van de overeenkomst op te schorten

dan wel in ieder geval tot een

ter beschikking te stellen.

1. Tenzij een vast bedrag is

indien en voor zover er sprake is

bedrag van 25.000,- Euro, indien

overeengekomen, zal ons honorarium

van een tijdelijke onmogelijkheid tot

hetgeen in rekening is gebracht

zijn gebaseerd op de van de

berekend worden aan de hand

nakoming van onze verplichtingen,

Opdrachtgever verkregen en te

van het aantal gewerkte uren

dan wel de overeenkomst definitief

verkrijgen inlichtingen. Van de

vermenigvuldigd met de jaarlijks

te ontbinden indien en voor zover

Opdrachtgever te leveren prestatie

juistheid daarvan mogen wij uitgaan.

door ons vast te stellen (per 1

er sprake is van een blijvende

ten opzichte van de omvang van

januari van ieder jaar) uurtarieven.

onmogelijkheid tot nakoming van

de door de Opdrachtgever geleden

onze verplichtingen. Ingeval van

schade daartoe aanleiding geeft,

2. Onze adviezen en verrichtingen

3. De uitvoering van de verstrekte
opdracht geschiedt uitsluitend ten

2. Door ons ten behoeve van de

voornoemd bedrag overschrijdt.
3. Indien de verhouding van de door de

behoeve van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever gemaakte onkosten

overmacht heeft de Opdrachtgever

zal de door ons te vergoeden

Derden kunnen aan de inhoud

(waaronder – maar niet uitsluitend

geen recht op schadevergoeding.

schade gematigd worden.

van de verrichte werkzaamheden

– griffiegelden, deurwaarderskosten

geen rechten ontlenen.

etc.) zullen separaat in

vorderen van die prestaties die bij

gevolgschade, waaronder in ieder

rekening worden gebracht.

de uitvoering van de betreffende

geval verstaan moet worden

4. Wij zijn gerechtigd om, indien wij
dat noodzakelijk dan wel wenselijk

3. Wij zijn gerechtigd betaling te

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor

overeenkomst zijn verricht, voordat

winstderving en kosten gemaakt

achten, bij de uitvoering van de

5. OVERMACHT

van de overmachtveroorzakende

ter voorkoming, beperking of

opdracht gebruik te maken van

1. Onder “overmacht” wordt ten

omstandigheid is gebleken.

vaststelling van gevolgschade.

de diensten van derden. Indien

deze verstaan: elke van onze wil

5. Indien in rechte mocht komen vast

wij besluiten hiertoe over te gaan,

onafhankelijke c.q. onvoorzienbare

6. AANSPRAKELIJKHEID

te staan dat wij toch aansprakelijk

zullen wij - voor zover redelijkerwijs

omstandigheid waardoor nakoming

1. In geval van een toerekenbare

zijn voor gevolgschade, dan zijn de

mogelijk - vooraf overleggen met de

van de overeenkomst redelijkerwijs

tekortkoming in de nakoming

Opdrachtgever. In ieder geval zullen

door de Opdrachtgever niet meer

van onze verplichtingen, zijn wij

wij bij het inschakelen van derden

van ons verlangd kan worden. Onder

slechts aansprakelijk voor de door

6. Onze aansprakelijkheid voor

de nodige zorgvuldigheid in acht

overmacht wordt in ieder geval

de Opdrachtgever geleden directe

schade vervalt in ieder geval

nemen. Iedere aansprakelijkheid van

begrepen: werkstaking, bovenmatig

schade die het rechtstreeks en

na het verstrijken van een

ons voor tekortkomingen van de

ziekteverzuim van ons personeel,

uitsluitend gevolg is van onze schuld.

termijn van 12 maanden na het

betreffende derden is uitgesloten.

brand, overheidsmaatregelen, etc.,

2. Onze aansprakelijkheid voor directe

overige leden van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.

ontstaan van de schade.
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7. KLACHTEN

8. GEHEIMHOUDING

ter voldoening van de door ons

maand wordt gerekend - over het nog

1. Eventuele klachten worden door ons

1. Tenzij er sprake is van een wettelijke

gemaakte invorderingskosten en/

openstaande bedrag, totdat volledige

slechts in behandeling genomen

of beroepsplicht tot bekendmaking

of administratiekosten, vervolgens

indien de Opdrachtgever binnen

zullen wij geen informatie over de

ter voldoening van de door de

8 dagen na ontdekking van het

bij ons in behandeling zijnde zaken

Opdrachtgever verschuldigde rente

en buitengerechtelijke kosten komen

gebrek in onze dienstverlening,

aan derden verstrekken, zonder

en wordt daarna in mindering

voor rekening van de Opdrachtgever.

toestemming van de Opdrachtgever.

gebracht op de oudst openstaande

De buitengerechtelijke incassokosten

vorderingen, ook indien de

worden berekend conform het

dan wel binnen 8 dagen nadat de
Opdrachtgever het gebrek in onze

2. Wij zullen deze

betaling heeft plaatsgevonden.
3. Alle door ons te maken gerechtelijke

dienstverlening redelijkerwijs had

geheimhoudingsverplichting

Opdrachtgever vermeldt dat de

forfaitaire vergoedingsschema

behoren te ontdekken, ons daarvan

tevens opleggen aan de door ons

betreffende betaling betrekking

als bedoeld in de Wet Normering

onmiddellijk schriftelijk in kennis

eventueel ingeschakelde derden.

heeft op een latere factuur.

Buitengerechtelijke Incassokosten

heeft gesteld, onder een nauwkeurige

6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven

en het Besluit Vergoeding voor

opgave van de aard en de grond

9. BETALING

opdracht zijn de Opdrachtgevers,

Buitengerechtelijke Incassokosten

van de klachten alsmede wanneer

1. Wij zijn gerechtigd tevoren of

voor zover de werkzaamheden

met een minimum van € 40,--. Indien

en op welke wijze het gebrek in onze

tussentijds gehele of gedeeltelijke

ten behoeve van de gezamenlijke

wij onze vordering in een gerechtelijke

dienst-verlening is geconstateerd.

vooruitbetaling dan wel een

Opdrachtgevers zijn verricht,

procedure – arbitrage en bindend

andere ons inziens passende vorm

hoofdelijk aansprakelijk voor de

advies daaronder begrepen-

van zekerheid te verlangen.

betaling van het factuurbedrag.

aanhangig hebben gemaakt, is de

2. Klachten over facturen dienen
eveneens schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen 8

2. Tenzij een factureringsschema is

Opdrachtgever gehouden de werkelijk

dagen na verzenddatum van

overeengekomen, staat het ons

10. RENTE EN KOSTEN

met deze procedure gemoeide

deze facturen of overzichten.

te allen tijde vrij tussentijds te

1. De in het vorige artikel vermelde

proceskosten, indien en voor zover

3. Na het verstrijken van deze
termijn(en) wordt de Opdrachtgever
geacht de geleverde diensten

factureren voor alsdan verschuldigd

betalingstermijnen zijn fatale

honorarium en gemaakte kosten.

termijnen. De Opdrachtgever is

3. Betaling dient zonder enige korting

derhalve zonder ingebrekestelling

11. ONTBINDING EN OPSCHORTING
1. Indien de Opdrachtgever in verzuim

respectievelijk de verzonden facturen

of schuldvergelijking te geschieden

in verzuim bij het verstrijken

te hebben goedgekeurd. Alsdan

binnen 30 dagen na factuurdatum.

van deze betalingstermijnen.

worden klachten niet meer door

4. Indien enig factuurbedrag of enige

ons in behandeling genomen.
4. Het indienen van een klacht
ontslaat de Opdrachtgever niet
van zijn betalingsverplichtingen
ten opzichte van ons.

toegewezen, te vergoeden.

2. Zodra de Opdrachtgever in verzuim

is met enige uit kracht van de
Wet, deze voorwaarden, dan wel

voorschotnota onbetaald is gebleven,

is, is hij vanaf de vervaldag tot aan

conform de overeenkomst op hem

hebben wij het recht verdere

de dag der algehele betaling de

rustende verplichting, hebben wij het

werkzaamheden op te schorten.

wettelijke rente verschuldigd waarbij

recht, zulks geheel te onzer keuze,

een gedeelte van een maand bij de

de overeenkomst te ontbinden

berekening daarvan voor een gehele

door zulks in een schriftelijke

5. Iedere betaling van de
Opdrachtgever strekt primair
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verklaring aan de Opdrachtgever

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13. VERTALING EN AANPASSINGEN

kenbaar te maken, dan wel onze

1. Op al onze aanbiedingen,

1. Voor zover deze voorwaarden

verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomsten en de uitvoering

in een andere taal zijn vertaald,

overeenkomst op te schorten,

daarvan is uitsluitend Nederlands

prevaleert in geval van verschillen in

zulks onverminderd onze rechten

recht van toepassing.

(de interpretatie van) de vertaalde

op volledige schadevergoeding.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen

2. In gevallen dat de Opdrachtgever:

die welke slechts door één partij

•

•
•

tekst de Nederlandse tekst.
2. Wij behouden ons het recht

in staat van faillissement wordt

als zodanig worden beschouwd,

voor deze voorwaarden aan te

verklaard, tot boedelafstand

voortvloeiende uit of verband

passen, indien wijzigingen in

overgaat, een verzoek tot

houdende met de overeenkomst

ons beleid, onze bedrijfsvoering,

surséance van betaling indient,

waarop deze voorwaarden van

de Wet of rechtspraak

dan wel beslag op het geheel

toepassing zijn, of de betreffende

daartoe aanleiding geven.

of een gedeelte van zijn

voorwaarden zelf en haar uitleg

eigendom wordt gelegd;

of uitvoering, zowel van feitelijke

komt te overlijden of onder

als juridische aard, zullen worden

curatele wordt gesteld; of

beslecht door de binnen ons

overgaat tot staking of overdracht

vestigingsgebied bevoegde

van zijn bedrijf of een belangrijk

Burgerlijke Rechter, zulks voor zover

gedeelte daarvan, daaronder

de wettelijke bepalingen dit toestaan.

begrepen de inbreng van zijn

3. Het in lid 2 bepaalde laat onverlet

bedrijf in een op te richten of

ons recht het geschil voor te

reeds bestaande vennootschap,

leggen aan de volgens de normale

dan wel overgaat tot wijziging in

competentieregels bevoegde

de doelstellingen van zijn bedrijf;

Burgerlijke Rechter, dan wel, indien

zijn alle vorderingen onmiddellijk

daarover met de Opdrachtgever

opeisbaar en hebben wij de

binnen één week na een daartoe

bevoegdheid om de nakoming

strekkend voorstel van ons

van onze verplichtingen (geheel

overeenstemming kan worden

of gedeeltelijk) op te schorten

bereikt, te laten beslechten middels

totdat de Opdrachtgever zekerheid

arbitrage of bindend advies.

voor de nakoming van zijn
verplichtingen heeft gesteld.
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