
 

Abonnement voorwaarden 'Particulier' 
 

Wat houdt het abonnement in? 

1. Het abonnement geeft recht op de diensten tegen het geldende tarief zoals op de 

website staan vermeld op de ingangsdatum van het abonnement.  

2. Eerstelijns juridisch advies wordt gegeven voor zover dat binnen onze 

rechtsgebieden valt. 

3. Het abonnement geldt voor uzelf en voor alle gezinsleden die op uw adres staan 

ingeschreven. 

4. Bij het aangaan van een abonnement gaat AG Juridisch Advies uit van de juistheid 

van de door u verstrekte gegevens. Als uw gegevens wijzigen, bijvoorbeeld bij 

verhuizing, geeft u dat direct door aan AG Juridisch Advies. 

 

Bedenktijd bij diensten 

5. a. Als u het abonnement telefonisch of via internet heeft afgesloten, geldt een 

bedenktijd van twee weken. Deze gaat in op de dag dat u het abonnement heeft 

afgesloten. Binnen deze termijn mag u de overeenkomst zonder opgave van 

reden ontbinden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 'formulier voor 

ontbinding/herroeping' dat onder aan deze voorwaarden is gehecht.  

b. Maar let op: de bedenktijd geldt niet als u AG Juridisch Advies uitdrukkelijk 

heeft verzocht om dienstverlening binnen de bedenktijd en binnen die twee weken 

al gebruikt heeft gemaakt van het abonnement en AG Juridisch Advies een dienst, 

bijvoorbeeld een screening, volledig voor u heeft uitgevoerd. Mocht u toch willen 

ontbinden binnen de twee weken-termijn, terwijl er al werkzaamheden zijn 

verricht waarvoor het uurtarief geldt, dan worden de werkzaamheden die tot dan 

zijn verricht, aan u in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. 

 

Duur van het abonnement 

6. Het abonnement wordt aangegaan voor tenminste één jaar en wordt stilzwijgend 

verlengd. Na het eerste jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar.  

7. Op het abonnement zijn tevens onze algemene voorwaarden van toepassing.  

8. AG Juridisch Advies behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsmede de 

algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. 

 

Betaling 

9. Het abonnementsgeld wordt voldaan vanaf de ingangsdatum, en nadien elke 

daarop volgende maand. U draagt zelf zorg voor tijdige betaling, bij voorkeur door  

maandelijkse overboeking naar ons rekeningnummer. 

10. AG Juridisch Advies behoudt zich het recht voor het abonnementsgeld te 

verhogen.  

 
 



 

 
Formulier voor ontbinding/herroeping 

  
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u een abonnement 'Particulier' wilt 

ontbinden/herroepen.  

 

 
Aan: 

AG Juridisch Advies 
Jan Campertstraat 5 

6416 SG Heerlen 
info@agjuridischadvies.nl 

  

Op ................. (datum) heb(ben)* ik/wij een abonnement 'Particulier' bij u afgesloten. 
Bij deze maak ik/maken wij gebruik van het recht deze overeenkomst te ontbinden 

binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 
 

 

Naam/Namen consument(en) : ...................................................................... 
 

Adres consument(en)  : ...................................................................... 
 

Datum     : ...................................................................... 

 
Handtekening    : ...................................................................... 

 

 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
 

 


