Algemene Voorwaarden
Definities
Opdrachtnemer
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rik Law B.V., statutair
gezeteld te Gemeente Zeist, kantoorhoudende te (3706 ED) Zeist aan de Laan van
Vollenhove 883, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 68919786.
Opdrachtgever
De partij die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten
en/of die producten/diensten van Opdrachtnemer afneemt.
Werkzaamheden
De door Opdrachtnemer in het kader van de door Opdrachtgever gegeven opdracht
uit te voeren handelingen.

1.

Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
vinden naar de geest van de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene
Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar
de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene
Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden te verlangen.
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2.

Offertes, aanbiedingen en opgaaf van kosten

2.1
2.2

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief de toepasselijke
BTW, tenzij anders vermeld.
Indien uit de aard van de Werkzaamheden voortvloeit dat Opdrachtnemer
diensten van derden inschakelt, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hier
zoveel mogelijk op voorhand over informeren, onder opgave van de door deze
derden in rekening te brengen kosten. Opdrachtgever verplicht zich jegens
Opdrachtnemer de door deze derden aan Opdrachtnemer in rekening
gebrachte kosten op eerste verzoek onverwijld aan Opdrachtnemer te
vergoeden, tenzij Opdrachtgever direct en ondubbelzinnig Opdrachtnemer de
opdracht geeft om van deze diensten geen gebruik te maken.
Opdrachtnemer heeft het recht om voorzienbare kosten, al dan niet door
afname van diensten en/of producten van derden, bij wijze van voorschot aan
Opdrachtgever in rekening te brengen. Zolang Opdrachtgever dit voorschot
niet aan Opdrachtnemer heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd het
uitvoeren van de Werkzaamheden op te schorten.
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3.

Aard en uitvoering van de Werkzaamheden

3.1

De overeenkomst tot het uitvoeren van Werkzaamheden is een overeenkomst
in de zin van artikel 7:400 BW.
Het staat Opdrachtnemer te allen tijde vrij te bepalen waar hij de
Werkzaamheden uitvoert.
Opdrachtnemer is gerechtigd de Werkzaamheden door een ander te laten
uitvoeren.
Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting jegens
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van
de voortgang van de Werkzaamheden wanneer hij dit nodig acht, of op eerste
verzoek van Opdrachtgever.
Uitspraken, uitlatingen en/of verklaringen van Opdrachtnemer dienen te allen
tijde te worden opgevat als het delen van kennis en/of ervaring. Nimmer zal
een dergelijke uitspraak, uitlating en/of verklaring bedoeld zijn als enig advies,
of dient het als zodanig opgevat te worden, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
Opdrachtnemer verbindt zich zowel gedurende de looptijd van de
Overeenkomst van Opdracht als ook nadat de Overeenkomst van Opdracht
om welke reden en op welke wijze dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele
wijze aan wie dan ook enige kennis of gegevens te openbaren met betrekking
tot de door haar verleende diensten en de financiën, de werkwijze, de relaties
en andere zaken van de Opdrachtgever en/of de aan Opdrachtgever gelieerde
ondernemingen, welke kennis of gegevens die hem bekend zijn geworden
tijdens of als gevolg van de Overeenkomst van Opdracht en waaromtrent hem
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geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter
redelijkerwijs behoort te kennen.
Het voorgaande lid is niet van toepassing wanneer Opdrachtnemer door een
ambtelijk bevel wordt bevolen dergelijke informatie of kennis prijs te geven,
of indien zijn zwijgen redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.
Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade,
hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder
begrepen, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit
voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig
handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden wordt ingeschakeld,
voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Indien Opdrachtnemer ondanks de twee vorige artikelen om wat voor reden
dan ook toch aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid door een
(beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedekt is, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door deze
(beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedane uitkering, vermeerderd met
het voor opdrachtnemer geldende eigen risico.
Indien de in voorgaand lid bedoelde aansprakelijkheid niet gedekt is door een
(beroepsaansprakelijkheids-)verzekering, is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het totaal aan Opdrachtgever
gefactureerde bedrag in het Dossier waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit,
met uitzondering van de kosten gemaakt door derden.

4.

Financiële relatie

4.1

Alle door Opdrachtnemer gebezigde bedragen zijn in euro, tenzij anders
vermeld.
Opdrachtnemer verplicht zich enige voor opdrachtgever ontvangen gelden
voor Opdrachtgever beschikbaar te houden en niet voor andere doeleinden
aan te wenden.
Door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontvangen gelden zullen door
Opdrachtnemer eerst worden aangewend ter voldoening van gemaakte
kosten, vervolgens ter voldoening van aan hem toekomende vergoedingen,
vervolgens ter voldoening van enig ander geldbedrag dat Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer is verschuldigd en zullen vervolgens ter beschikking van
Opdrachtgever worden gesteld, e.e.a. in samenhang met lid 2.4 van deze
Algemene Voorwaarden.
Opdrachtgever verplicht zich jegens Opdrachtnemer enig aan Opdrachtnemer
toekomend saldo na eerste verzoek daartoe onverwijld, doch uiterlijk binnen
14 dagen op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer
over te maken.
Enige overschrijding van de in het voorgaande lid genoemde termijn verplicht
Opdrachtgever een vergoeding van 15% van het in voorgaand lid bedoelde
saldo aan Opdrachtnemer te betalen, zulks ter discretie van Opdrachtnemer.
Betaling van deze vergoeding laat de verschuldigdheid van het bedoelde saldo
onverlet, alsmede enig recht van Opdrachtnemer tot overige vergoedingen.
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