Algemene Voorwaarden Ronduit Recht
Versie 1.2

Artikel 1: Definities

In alle overeenkomsten en voorwaarden van Ronduit Recht wordt met de
volgende begrippen bedoeld:
- Diensten: alle werkzaamheden geleverd door Opdrachtnemer,
waaronder begrepen (niet limitatief) het opstellen van contracten en
algemene voorwaarden, beoordelen van bestaande juridische
documenten, adviseren in geval van conflicten, juridisch ondersteunen
bij onderhandelingen. Het door Opdrachtnemer versturen van een
standaarddocument wordt in deze Voorwaarden eveneens als dienst
beschouwd;
- Opdrachtgever: de wederpartij partij van Opdrachtnemer;
- Opdrachtnemer: Ronduit recht, gevestigd aan Jonathan 53, 6662 JJ te Elst,
bij de KvK bekend onder nummer 76766195;
- Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgeven gezamenlijk;
- Resultaat/Resultaten: Een door Opdrachtnemer verstrekte document dat
het resultaat is van de geleverde Diensten. Een door Opdrachtnemer
verstrekt standaarddocument wordt in deze Voorwaarden eveneens als
Resultaat beschouwd;
- Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Ronduit Recht;
- Website: www.ronduitrecht.nl;
- Werken: de door Opdrachtnemer opgestelde juridische documenten,
waarop auteursrecht rust, eveneens aangeduid als Resultaten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten
en te leveren Diensten en Resultaten door Opdrachtnemer. Algemene
voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2. Indien één of meerdere artikelen uit de Voorwaarden buiten toepassing
of nietig worden verklaard of vernietigd worden, al dan niet door
tussenkomst van de rechter, dan blijven alle overige bepalingen
onverminderd van kracht.
3. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn enkel van toepassing indien dit
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen door Partijen.
4. Bij tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de
specifieke, schriftelijke, afspraken tussen Partijen, hebben de specifieke
afspraken voorrang op de bepalingen in de Voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1.

2.

Opdrachtnemer voert de Opdracht uit op een wijze die mag worden
verwacht van een professional en in lijn met de huidige wet- en
regelgeving.
Opdrachtgever verstrekt alle informatie die Opdrachtnemer nodig
heeft voor een goede en correcte levering van de overeengekomen
Diensten en/of Resultaten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk
om de juistheid en volledigheid van de geleverde informatie te
controleren.
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3.

4.

5.
6.

Opdrachtnemer maakt tijdens het uitvoeren van de opdracht keuzes op
basis van haar juridische kennis, professionaliteit en de door
Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer
niet aansprakelijk houden voor het ontbreken van bepalingen of een
verkeerd advies bij een gebrek in de door Opdrachtgever verstrekte
informatie.
Wetswijzigingen die nog niet van kracht zijn op het moment van
levering van de Diensten, zullen nog geen onderdeel zijn van de te
leveren Diensten. Indien de wetswijzigingen op het moment van de
uitvoering van de opdracht al bekend en aanstaande zijn, zal
Opdrachtnemer wel aanbevelingen doen aan Opdrachtgever in het
kader van de nieuwe wet, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dit
artikellid wordt met ‘aanstaande’ bedoeld dat de wetswijziging of
nieuwe wetgeving binnen 2 (twee) maanden van kracht wordt, waarbij
de inhoud van deze wet al bekend is op het moment van de uitvoering
van opdracht.
Opdrachtnemer zal aanvangen met haar werkzaamheden zodra
Opdrachtgever de factuur heeft betaald.
Opdrachtnemer kan na oplevering van de Resultaten niet meer
aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van de Resultaten.

Artikel 4: levering van de Diensten
1.

2.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de diensten
beschouwd als (op)geleverd op het moment dat het Resultaat is
verstuurd door Opdrachtnemer. Dit kan per post en/of per e-mail.
Acceptatie of goedkeuring door Opdrachtgever is niet vereist voor een
geldige oplevering van de Diensten.

Artikel 5: Prijzen
1.

2.

3.

De op de Website vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden
gewijzigd door Opdrachtnemer. Reeds afgesproken prijzen voor een
specifieke overeenkomst zullen niet zonder overleg worden gewijzigd
gedurende de looptijd van die overeenkomst.
De op de Website vermelde prijzen zijn een indicatie en gebaseerd op
standaard situaties. Het is aan Opdrachtnemer om te bepalen de vraag
van Opdrachtgever een standaard situatie is, of dat een ander tarief
gerechtvaardigd is.
Indien de vraag van Opdrachtgever niet binnen een bepaald pakket valt
of een hoger uurtarief rechtvaardigt, dan zal opdrachtnemer dit
altijd vooraf uitdrukkelijk melden aan Opdrachtgever, al dan niet
door middel van een offerte.

Artikel 6: Betaling en facturen
1.

2.

Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever voorafgaand aan de
uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever dient de facturen te
voldoen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, of voor het moment
dat is afgesproken dat de Overeenkomst zal worden uitgevoerd.
Indien Opdrachtgever de factuur van Opdrachtnemer niet binnen de
gestelde termijn heeft betaald, zal Opdrachtnemer een herinnering
sturen, waarbij Opdrachtgever nogmaals de kans krijgt binnen vijf (5)
dagen de factuur te voldoen. Blijft de betaling hierna nog steeds uit,
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3.
4.

5.

dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer
gerechtigd de vordering uit handen te geven en/of het bedrag te
vermeerderen met de wettelijke rente.
Indien de vordering uit handen wordt gegeven, dan zijn de kosten die
daaruit voortvloeien voor Opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan besluiten (een deel van) de afgesproken diensten
vooraf te factureren. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer pas
aanvangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever op het moment
dat de factuur is betaald.
Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten als
(een deel) niet tijdig is betaald en de werkzaamheden nog niet zijn
afgerond.

Artikel 7: Klachten en herstel
1.

Indien Opdrachtgever niet of niet helemaal tevreden is met de door
Opdrachtnemer geleverde Diensten, dient hij daar zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de oplevering van de
Diensten/het Resultaat, met Opdrachtnemer over in gesprek te gaan.
2. Opdrachtnemer zal terechte klachten zo spoedig mogelijk kosteloos
herstellen, voor zover de klachten gaan over gebreken in het
daadwerkelijk overeengekomen werk.
3. Opdrachtgever is pas gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden
nadat Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en een redelijke termijn
heeft gekregen fouten te herstellen.
4. Opdrachtnemer is door Opdrachtgever ingeschakeld om vanuit haar
expertise juridische diensten te verlenen. Indien Opdrachtgever het niet
eens is met de inhoud van opgeleverde Diensten, zal Opdrachtnemer met
betrekking tot herstel volstaan met het uitleggen waarom bepaalde
zaken wel of niet zijn opgenomen in de documenten die zij voor
Opdrachtgever heeft opgesteld. Opdrachtnemer kan nimmer
verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die bij Opdrachtgever
niet in de smaak vallen, maar die volgens wet- en regelgeving verplicht
en/of gewenst of gebruikelijk, zijn

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst
1.

2.

3.
4.
5.
6.

De overeenkomst eindigt door het opleveren van de verleende
Diensten/Resultaten.
Indien er sprake is van een duurovereenkomst, dan zijn beide partijen
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 1
maand. Reeds verrichte werkzaamheden in het belang van
Opdrachtgever worden dan overeenkomstig de afspraken door
Opdrachtnemer gefactureerd.
Indien Opdrachtgever de overeenkomst, niet zijnde een
duurovereenkomst, tussentijds opzegt dan kan Opdrachtnemer het
overeengekomen bedrag alsnog in rekening brengen bij Opdrachtgever,
Indien Opdrachtgever een reeds verleende opdracht intrekt, dan
brengt Opdrachtnemer 50% van het overeengekomen bedrag alsnog in
rekening bij Opdrachtgever
Opdrachtnemer kan de overeenkomst slechts tussentijds beëindigen
indien het aanhouden ervan redelijkerwijs niet van haar kan worden
gevergd.
De overeenkomst eindigt van rechtswege als: (i) een van de Partijen
failliet wordt verklaard, of (ii) een faillissement heeft, of door een
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7.

derde is, aangevraagd, of (III) surseance van betaling heeft aangevraagd
of (IV) surseance van betaling is verleend.
Partijen kunnen de overeenkomst (laten) ontbinden indien er sprake is
van wanprestatie en de niet (volledig) presterende partij in verzuim is.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Op alle door Opdrachtnemer opgestelde Resultaten rust auteursrecht.
Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van deze rechten en kan te
allen tijde volledig gebruik maken van deze rechten.
Op moment van Oplevering van de Diensten worden rechten van
intellectuele eigendom niet overgedragen aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever verwerft wel gebruiksrechten.
Opdrachtgever heeft het recht om de Resultaten te gebruiken voor
zijn bedrijf en/of de in de overeenkomst vastgelegde doeleinden.
Opdrachtgever mag, zonder beperkingen, de Resultaten (laten)
aanpassen, kopiëren, verspreiden en in beeld brengen voor zijn eigen
belang.
Alleen Opdrachtgever, diens werknemers of voor de
bedrijfsvoering/advisering ingeschakelde derden hebben dit
gebruiksrecht. Opdrachtgever mag de Resultaten dan ook niet
verstrekken aan derden, met het doel deze in het bedrijf van deze
derden te gebruiken.
Opdrachtnemer kan delen uit Resultaten uit de overeenkomst met
Opdrachtgever hergebruiken voor andere klanten. Dit geldt alleen
voor de Resultaten die door Opdrachtnemer zelf zijn gemaakt, waarbij
de gegevens van Opdrachtgever niet worden prijsgegeven.
Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan het in dit artikel 8 gestelde,
kan Opdrachtnemer per Resultaat/document een vergoeding in
rekening brengen van 2 (twee) maal het bedrag van de overeenkomst
met Opdrachtgever. Dit onverminderd het recht om andere juridische
stappen tegen Opdrachtgever te ondernemen.

Artikel 9: Privacy en geheimhouding
1.

Opdrachtnemer houdt te allen tijde geheimhouding in acht en zal
gegevens en informatie over Opdrachtgever nimmer met derden delen.
2. Indien een autoriteit op wettelijke grondslag inzage eist in informatie
van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer hieraan meewerken. Indien
mogelijk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan vooraf op de
hoogte stellen.
3. Opdrachtnemer is genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te nemen
in haar administratie, zoals contactgegevens en persoonsgegevens uit
correspondentie en overeenkomsten. Deze informatie wordt niet met
derden gedeeld en wordt beveiligd op een geaccepteerde wijze.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1.

Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade,
anders dan schade die is ontstaan door opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Een eventuele schadevergoeding kan niet hoger zijn dan eenmaal het
aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag.
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Artikel 11: Garanties en vrijwaring
1.

Opdrachtnemer garandeert de opdracht op een professionele wijze uit
te voeren, zoals mag worden verwacht van een juridisch professional.
2. Opdrachtnemer spant zich ervoor in om een zo optimaal mogelijk
Resultaat te behalen, waarbij Opdrachtgever wordt beschermd tegen de
meest gangbare juridische risico’s.. Opdrachtnemer garandeert niet dat
Opdrachtgever vrij van elk risico of conflict kan ondernemen.
3. Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie
volledig en correct is en hij geen relevante informatie voor
Opdrachtnemer heeft achtergehouden.
4. Indien Opdrachtgever een Dienst afneemt waarbij Opdrachtnemer een
standaarddocument./Resultaat oplevert, dient Opdrachtgever het
Resultaat zelf nog aan te vullen en zijn gegevens in te voeren. In dit
geval vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van welke aanspraak
dan ook. De Resultaten zijn immers niet opgesteld voor de specifieke
situatie en het bedrijf van Opdrachtgever, maar voor een juridische
basisbescherming in het algemeen.

Artikel 12: Wijziging van de voorwaarden
1.

Opdrachtnemer kan de Voorwaarden naar eigen inzicht te allen tijde
wijzigen. Bij ingrijpende wijzigingen wordt Opdrachtgever hier vooraf
van op de hoogte gesteld.
2. Van toepassing zijn steeds de nieuwste Voorwaarden ten tijde van het
aangaan van de Overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever eerder een opdracht aan Opdrachtnemer heeft
verleend en op een later moment een nieuwe overeenkomst aangaat met
Opdrachtnemer, zijn de Voorwaarden die op dat moment op de Website
staan geldig.
4. In het geval van een duurovereenkomst geldt altijd de laatste versie
van de Voorwaarden, gepubliceerd op de Website. Indien er belangrijke
wijzigingen worden aangebracht in de Voorwaarden, wordt
Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 13: Rechts- en forumkeuze
1.

Op alle overeenkomsten tussen partijen en Diensten geleverd door
Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien er een conflict ontstaat tussen partijen tijdens of na de
uitvoering van de overeenkomst, proberen partijen dit eerst in
gezamenlijk overleg op te lossen. Het staat beide partijen op elk moment
vrij een geschil voor te leggen aan de bevoegd rechter te Arnhem.
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