
Algemene voorwaarden van JURR Legal B.V.

Bedankt voor jouw opdracht aan JURR. Lees deze algemene voorwaarden goed door om te zorgen

dat je op de hoogte bent van alle afspraken tussen jou en JURR.

Definities

Hieronder vind je de uitleg van de begrippen die vaak in deze algemene voorwaarden worden

gebruikt. Zo weet je precies wat hiermee wordt bedoeld.

● Opdracht: de opdracht verstrekt door jou aan JURR tot het verlenen van een dienst, zoals het

opstellen van een juridisch document.

● JURR/wij/ons/onze: JURR Legal B.V., wij zijn te bezoeken op ons kantoor aan de

Bruistensingel 500 in (5232 AH) ‘s-Hertogenbosch en we staan ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 82011443. Voor al je vragen, opmerkingen of een complimentje

kan je een e-mail sturen naar info@jurr.legal.

● Jij/jou/jouw: de opdrachtgever, een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in

uitoefening van het beroep of het bedrijf, die een overeenkomst tot opdracht aan wil gaan of

is aangegaan met JURR.

● Resultaat: het resultaat of de resultaten die voortkomen uit de uitvoering van de Opdracht,

zoals maar niet beperkt tot overeenkomsten, beleidsstukken, privacyverklaringen,

schriftelijke adviezen, documentatie, licenties, rapporten en disclaimers.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die wij voor jou

uitvoeren, maar ook op alle aanvullende- en/of vervolgopdrachten.

1.2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor JURR, maar ook voor alle bij

haar werkzame personen en alle aan haar verbonden (rechts)personen die JURR bij

de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt of heeft ingeschakeld.

2. Offerte
2.1. Een offerte is vrijblijvend en verplicht je tot niets.

2.2. Alle door JURR genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

2.3. Het bedrag op de offerte is een vast bedrag, inclusief de oplevering van een concept,

bespreking van het concept en het opmaken van de definitieve versie. Tenzij anders

vermeld op de offerte.

2.4. Een offerte is slechts geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is verstuurd.

2.5. Je kan de offerte accepteren door je akkoord op de offerte schriftelijk of mondeling

te bevestigen.

2.6. Na ontvangst van jouw akkoord, sturen wij een opdrachtbevestiging en een

elektronische factuur voor de aanbetaling van 25 procent van het totale bedrag. Let
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op, de opdracht van overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij akkoord

gaat met de aanbieding op de offerte.

3. Opdracht
3.1. Wij starten met de uitvoering van de Opdracht op het moment dat wij de

aanbetaling hebben ontvangen.

3.2. Wij zullen ons inspannen om de Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

3.3. De Opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door JURR, niet door een individuele

medewerker van JURR. Zelfs als je de Opdracht gericht hebt aan een specifieke

medewerker, bepalen wij hoe en wie wij de Opdracht uit laten voeren.

3.4. Wij hebben het recht om bij het uitvoeren van de opdracht derden in te schakelen,

wanneer wij dit nodig vinden. Natuurlijk worden er in dat geval geen extra kosten bij

jou in rekening gebracht, behalve als wij dit van tevoren met jou zijn

overeengekomen.

3.5. Voor het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht hebben wij in de meeste gevallen

jouw medewerking nodig. Wanneer deze niet of niet tijdig wordt verleend, kunnen

wij de Opdracht niet naar behoren of binnen de afgesproken termijn uitvoeren. Wij

mogen in voorkomend geval de uitvoering van de Opdracht opschorten totdat jij de

nodige medewerking verleend.

4. Intellectueel Eigendom

De Resultaten, mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn gemaakt,

namelijk eigen gebruik. De auteursrechten en eventuele andere intellectuele

eigendomsrechten van de Resultaten blijven ten alle tijd van ons. Wat betekent dat jij de

materialen niet zonder toestemming van ons mag aanpassen, verkopen, kopiëren en/of

openbaar maken wanneer dit niet noodzakelijk is voor het eigen gebruik van het Resultaat.

5. Betaling
5.1. Wij zullen na het opleveren van het concept een elektronische factuur voor het nog

verschuldigde bedrag aan jou toe sturen. Dit bedrag dien je binnen 30 dagen na

ontvangst aan ons te betalen via bankoverschrijving, tenzij anders staat vermeld op

de factuur.

5.2. Wanneer jij niet binnen 14 dagen reageert op het concept, verlies jij je recht op een

bespreking van het concept en de oplevering van definitieve versie. Je verplichting

tot betaling van het totale offertebedrag blijft bestaan. Wanneer jij na de 14 dagen

alsnog reageert op het concept ronden wij de Opdracht graag voor je af zoals

afgesproken, echter ben jij ons in dat geval een vergoeding verschuldigd van EUR

110,- per uur voor het meerwerk wat hierdoor ontstaat. Deze vergoeding factureren

wij vooraf aan de uitvoering van het meerwerk.

5.3. Wij gaan er vanuit dat jij aan het einde van de Opdracht blij bent met het Resultaat

wat door ons is opgeleverd en ons netjes en op tijd betaalt voor onze inspanning.

Mocht je niet tevreden zijn, dan zullen wij in overleg met jou kijken wat we kunnen

doen om dit op te lossen. Echter betekent dit niet dat je de verplichting om het
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verschuldigde bedrag te betalen kan opschorten, je verplichting om te betalen

binnen de betaaltermijn blijft bestaan ook wanneer je klachten hebt en/of

ontevreden bent met de uitvoering.

5.4. Als jij niet, niet volledig of niet op tijd het verschuldigde bedrag aan ons betaalt, om

wat voor reden dan ook, ben jij van rechtswege in verzuim en mogen wij vanaf dat

moment de wettelijke handelsrente, vermeerderd met EUR 40,- administratiekosten,

aan jou in rekening brengen tot aan de dag van volledige betaling.

5.5. Indien wij over moeten gaan tot maatregelen om het verschuldigde bedrag bij jou te

incasseren, komen alle kosten die wij hiervoor maken, zoals buitengerechtelijke en

gerechtelijke (incasso)kosten volledig voor jou rekening.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Wij zijn bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk van de juistheid van de

informatie welke wordt aangeleverd door jou en/of je werknemers. Indien deze

informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten

die het gevolg zijn van deze onjuiste of onvolledige informatie. Mocht er sprake zijn

van zo’n fout is het aan jou om te bewijzen dat de door jou geleverde informatie juist

dan wel volledig is.

6.2. Onze aansprakelijkheid voor schade, als gevolg van of verband houdend met de

uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat door onze

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Wanneer de verzekeraar ervoor

kiest om niet uit te keren, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door jou betaalde

bedrag voor de betreffende Opdracht.

6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van de door ons

ingeschakelde derden.

6.4. Onze aansprakelijkheid vervalt als je ons niet binnen een jaar na de ontdekking van

de gebeurtenis die aanleiding geeft tot (eventuele) aansprakelijkheid, hiervan

schriftelijk op de hoogte hebt gesteld.

7. Geheimhouding
Alle informatie die jij voor, tijdens of na de uitvoering met ons deelt en/of van ons ontvangt

wordt vertrouwelijk behandeld.

8. Toepasselijk recht
8.1. Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

8.2. In het geval van een geschil wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter in

‘s-Hertogenbosch.
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