Algemene Voorwaarden
artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, abonnement of opdracht
tussen een opdrachtgever en AG Juridisch Advies, daaronder mede begrepen alle aanvullende en
vervolgopdrachten, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Voor een abonnement gelden tevens de abonnementsvoorwaarden.
3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij AG
Juridisch Advies zich jegens opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
4. Tevens zijn deze algemene voorwaarden geschreven voor de medewerkers van AG Juridisch
Advies.
5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
6. Iedere aansprakelijkheid van AG Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
artikel 2 Tarieven en betaling
1. Het honorarium wordt bepaald door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het
overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de BTW, tenzij vooraf anders werd overeengekomen.
Verschotten of eventuele andere kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
2. De werkzaamheden, verschotten en eventuele andere kosten worden in beginsel maandelijks
aan opdrachtgever gefactureerd. Voor screenings geldt, dat de kosten gefactureerd worden direct
na aflevering. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen.
3. AG Juridisch Advies kan een financieel voorschot vragen alvorens tot uitvoering van een
opdracht over te gaan, dan wel ter voortzetting van een reeds aanvaarde opdracht. Eerst na
betaling van het voorschot zal alsdan (verdere) uitvoering worden gegeven aan de opdracht. Mocht
na uitvoering van de werkzaamheden en na verrekening van een voorschot met de gefactureerde
werkzaamheden enig bedrag resteren, dan wordt dit door AG Juridisch Advies gerestitueerd.
4. AG Juridisch Advies is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling
van declaraties, gerechtigd de verdere uitvoering van een opdracht te staken.
artikel 3 Uitvoering van de opdracht
1. Inschakeling van derden geschiedt in overleg met opdrachtgever, waarbij opdrachtgever
impliciet toestemming verleent voor overlegging van gegevens aan die derden.
2. AG Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van die derden,
behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid van AG Juridisch Advies.
3. AG Juridisch Advies voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze
waarop de opdracht is uitgevoerd.
4. Opdrachtgever vrijwaart AG Juridisch Advies van alle aanspraken van derden.
artikel 4 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding, uit welken hoofde ook, tussen AG Juridisch Advies en haar
opdrachtgever(s) is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever
zich buiten Nederland mocht bevinden.
2. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend berecht door de rechter in de vestigingsplaats van
AG Juridisch Advies, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

