ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen/toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van elke
aanbieding, elke overeenkomst tot
dienstverlening of andere rechtsverhouding tussen DSjurist, handelsnaam ook:
DSjurist, KvK nummer 67479278, en
een opdrachtgever (hierna: ‘cliënt’) respectievelijk diens rechtsopvolger. Deze
algemene voorwaarden zijn tevens van
toepassing op aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten van cliënt. DSjurist is een eenmanszaak en opereert
als een zelfstandige en onafhankelijke
dienstverlener.
1. Voor iedere opdracht van cliënt aan
DSjurist, wordt de toepasselijkheid van
de algemene (inkoop-) voorwaarden van
cliënt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. De bedingen in deze algemene
voorwaarden zijn mede gemaakt ten
behoeve van al diegenen die namens
DSjurist bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn (inclusief de door
DSjurist ingeschakelde derden).
3. DSjurist is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. De gewijzigde/aangevulde
voorwaarden gelden ten aanzien van
nieuwe opdrachten en voor lopende
overeenkomsten vanaf het moment
dat de wijzigingen/aanvullingen ingaan.
DSjurist zal ten aanzien van lopende
overeenkomsten een redelijke termijn
voor bekendmaking van de wijzigingen/
aanvullingen in acht nemen.
4. Indien enige bepaling van deze
algemene voorwaarden of een overeenkomst met DSjurist (deels) nietig zou
zijn of vernietigd zou worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
en wordt (dat deel van) de ongeldige
bepaling geacht te zijn vervangen door
een bepaling die geldig is en waarmee

zoveel als mogelijk aan het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt tegemoet gekomen.
Opdracht/uitvoering
5. Alle werkzaamheden worden door
DSjurist verricht volgens een overeenkomst van opdracht en uitsluitend ten
behoeve van cliënt. Derden kunnen
aan de uitvoering en resultaten van de
dienstverlening geen rechten ontlenen.
DSjurist zal de met cliënt overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zoveel als
redelijkerwijs mogelijk de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht nemen.
6. Cliënt zal alle voor de uitvoering van
een opdracht nuttige en noodzakelijke
informatie aan DSjurist verstrekken en
cliënt staat er voor in dat deze informatie steeds juist en volledig is.
7. In het kader van de uitvoering van
een opdracht mag DSjurist derden
inschakelen. DSjurist zal bij het inschakelen van derden steeds zorgvuldigheid
betrachten en zoveel als redelijkerwijs
mogelijk over de inschakeling van
derden overleggen met de cliënt. Het is
mogelijk dat derden die voor de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband
daarmee willen beperken. DSjurist is
gerechtigd dergelijke aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden
namens de cliënt te aanvaarden.
8. Alle door DSjurist in een overeenkomst genoemde termijnen zijn
indicatief en geen fatale termijnen.
DSjurist kan eerst in verzuim zijn nadat
cliënt DSjurist in gebreke heeft gesteld
en daarbij een redelijke termijn heeft
gegund om na te komen en DSjurist
alsnog niet nakomt.
9. DSjurist kan niet in staan voor (de
risico’s van) de bij de opdracht gebruikte communicatiemiddelen, zoals

mobiele telefoon, e-mail en andere
vormen van dataverkeer. DSjurist is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade,
noch voor schending van de vertrouwelijkheid van informatie en gegevens
door het gebruik van deze communicatiemiddelen.
10. Elke partij kan de overeenkomst,
desgewenst met onmiddellijke ingang,
beëindigen door schriftelijke opzegging.
Cliënt is gehouden het honorarium en
de kosten te voldoen voor de werkzaamheden die tot het moment van
beëindiging zijn verricht.
Aansprakelijkheid/vrijwaring
11. Elke aansprakelijkheid van DSjurist
is beperkt tot het bedrag dat in een
voorkomend geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
DSjurist wordt uitgekeerd, vermeerderd
met het toepasselijk eigen risico onder
die verzekering.
12. Indien de verzekeraar om welke
reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan is iedere aansprakelijkheid
voor schade, hoe dan ook, steeds
beperkt tot maximaal het bedrag van
het honorarium dat DSjurist voor het
uitvoeren van die opdracht, althans dat
gedeelte van de opdracht waaruit de
aansprakelijkheid direct is ontstaan, in
het lopende kalender jaar heeft ontvangen, exclusief kosten en omzetbelasting. Bij interim-opdrachten geldt een
verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 (drie)
maanden. In geen geval zal de totale
schadevergoeding bedoeld in dit artikel
meer bedragen dan € 10.000,-- (tienduizend euro) per opdracht, tenzij sprake
is van opzet of grove nalatigheid aan de
zijde van DSjurist. DSjurist is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
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