algemene voorwaarden van 050legal
Artikel 1 introductie en algemeen
1.
In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. 050legal: een juridisch adviesbureau uit Groningen.
b. Opdrachtgever: de rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die aan 050legal opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of
aan wie 050legal een aanbod heeft gedaan.
c. Partijen: dat zijn 050legal en Opdrachtgever samen.
d. Overeenkomst: een overeenkomst tussen 050legal en Opdrachtgever waarbij 050legal zich verplicht aan Opdrachtgever een of meer diensten
te leveren tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor geldende vergoeding.
2.
Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen om de tafel gaan zitten om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen.
3.
De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4.
Afwijkingen van de voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze
afwijkingen zijn gemaakt.
5.
Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
6.
Deze voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de Overeenkomst
wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
Artikel 2 offertes en totstandkoming Overeenkomst
1.
Alle offertes van 050legal zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na dagtekening van de offerte.
2.
050legal kan niet worden gehouden aan de offerte, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er sprake is van een kennelijke vergissing
dan wel verschrijving in de offerte.
3.
Alle prijzen in offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, overige kosten worden vastgelegd in de Overeenkomst.
4.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat 050legal de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte of op andere wijze
voor akkoord bevestigde offerte door 050legal retour is ontvangen.
5.
De Overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten een specifieke, schriftelijk overeengekomen dienst, eindigt de Overeenkomst van
rechtswege zodra 050legal de dienst heeft verricht.
Artikel 3 gegevens Opdrachtgever
1.
Opdrachtgever is gehouden alle informatie, die 050legal naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig ter beschikking van
050legal te stellen.
2.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie ook al is deze informatie
afkomstig van derden.
3.
050legal heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan lid 1 van dit artikel heeft
voldaan. Kosten die uit de vertraging voortvloeien, zijn voor rekening Opdrachtgever.
Artikel 4 uitvoering van de Overeenkomst
1.
050legal zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.
050legal neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie over het bereiken van het beoogde
resultaat.
3.
050legal bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en zal waar mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever.
4.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 050legal het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden met een vergelijkbare opleiding.
Artikel 5 wijziging van de Overeenkomst
1.
Wanneer blijkt dat voor de uitvoering van de Overeenkomst het noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd
van de Overeenkomst te wijzigen dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
2.
050legal zal tijdig Opdrachtgever informeren over eventuele extra kosten die deze wijziging met zich mee kan brengen.
Artikel 6 geheimhouding
1.
Beide Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk verkregen informatie, gegevens en verkregen resultaten. De
geheimhoudingsverplichting van 050legal geldt ook voor ingeschakelde derden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4.
2.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze
geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels 050legal een informatieplicht opleggen.
3.
050legal is gerechtigd de door haar verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden
voor statistische en / of vergelijkbare doeleinden.
Artikel 7 intellectueel eigendom
1.
Het eigendom van door 050legal ontwikkelde materiaal, zoals juridische documenten, adviezen, methodes, concepten of andere zaken die zij
heeft ontwikkeld, blijft volledig bij 050legal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
Het is Opdrachtgever verboden om de door 050legal geproduceerde materialen te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, te bewerken of
ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van Opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming.
3.
Opdrachtgever ontvangt slechts een gebruiksrecht op het ontwikkelde materiaal. Het intellectuele eigendomsrecht blijft bij 050legal.
4.
050legal behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5.
Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan behoudt 050legal het recht voor op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000 voor iedere
overtreding. Tevens kan 050legal € 1.000 boete opleggen voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 050legal om
naast deze boetes nog schadevergoeding(en) te vorderen.
Artikel 8 overmacht
1.
Indien 050legal haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van externe oorzaken en
omstandigheden (voorzien of niet voorzien) die redelijkerwijs niet aan 050legal kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat 050legal alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.

3.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie hier onder wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop 050legal geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor 050legal niet in staat is tijdig haar
verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen binnen 050legal, ziekte, overlijden van de uitvoerende jurist en
arbeidsongeschiktheid begrepen.
Indien 050legal bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen dan is zij gerechtigd het al verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 9 betalingen
1.
050legal zal te allen tijde haar uiterste best doen, maar het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst.
2.
Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde fatale termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
heeft 050legal het recht vanaf dat moment (de vervaldatum) Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum
van algehele voldoening.
4.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van
rechtswege in verzuim en is gehouden tot vergoeding van alle door 050legal gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-.
5.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is Opdrachtgever, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgever
is verricht, ieder hoofdelijk tegenover 050legal aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
7.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens 050legal.
8.
Indien gewenst kan 050legal een (aanvullend) voorschot vragen op het honorarium dan wel deelfacturering toepassen.
9.
De vorderingen van 050legal zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of
surseance van betaling van Opdrachtgever.
Artikel 10 klachten
1.
Klachten over een factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.
2.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek kenbaar gemaakt te worden.
3.
Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 050legal slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van artikel 11.
5.
De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 050legal in staat is adequaat te reageren.
6.
Indien een klacht gegrond is, zal 050legal de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk binnen drie werkdagen na behandeling van de klacht
kenbaar gemaakt te worden.
Artikel 11 aansprakelijkheid
1.
De aansprakelijkheid van 050legal, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het
kader van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
050legal beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat 050legal van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende
Overeenkomst heeft geoffreerd.
2.
050legal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat 050legal is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.
050legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
4.
050legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming
van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de
uitvoering van de werkzaamheden door 050legal.
5.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van 050legal.
6.
De aansprakelijkheid van verzekerden is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
Artikel 12 opschortingsrecht en ontbinding
1.
050legal is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de Overeenkomst 050legal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de
verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- Opdrachtgever in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeerd, onder curatele is gesteld, of een verzoek
tot en van de hiervoor genoemde aspecten aanhangig is;
Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
2.
Voorts is 050legal bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van
de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
3.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 050legal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 050legal de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4.
050legal is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Opdrachtgever of
derden. 050legal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13 slotbepalingen
1.
050legal is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking zodra 050legal dit aangeeft.
2.
Op elke Overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
3.
Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangend met de uitvoering van een Overeenkomst tussen Partijen,
wordt naar keuze van 050legal voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in Groningen.
4.
Van een geschil zoals bedoeld in het vorige lid is sprake wanneer één van de Partijen dat stelt.
5.
Deze voorwaarden treden op 1 januari 2019 in werking.

